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Kender du fornemmelsen af at eksistere i en drøm, hvor 
du er den eneste, der er vågen, mens alle andre går rundt i robotlignende 
hverdagsrutiner? Mekaniske, halvbevidstløse. Og mens du står der og 
iagttager denne verden i mekanisk, halvsovende bevægelse, mærker du 
enten beruselsen ved at have gennemskuet spillet – eller den kolde en-
somhed, der opstår i kølvandet på at være den eneste, der er vågen. 

Op mod årtusindeskiftet skrev og instruerede brødrene Wachowski 
Matrix-trilogien. Tre film, der på helt vidunderlig vis formår at illustre-
re adskillelsen mellem at leve i en indbildt robotverden eller i en vågen, 
iagttagende verden. En verden i ubevidst fangenskab versus en fri ver-
den. Forskellen mellem et halvsovende rutineliv, hvor der ikke er plads 
til andre tanker end dem, der slæber sig hen langs jorden, og et vågent liv, 
hvor du ser, hører, forstår med en klarhed der trænger gennem hjernens 
edderkoppespind helt ind til sjælen.

Hvis du ikke har set filmene, så lad mig kort forklare, hvad de handler om:
Forestil dig, at mennesker intetanende lever deres liv i det, de tror er 

den virkelige verden. De arbejder, elsker og kæmper, lykkes og mislyk-
kes. Helt som livet forventes at være. Men den tilsyneladende virkelige 
verden er rent faktisk et computerprogram ved navn ”The Matrix”, som 
simulerer det tyvende århundrede ned til mindste detalje. Så livagtigt, at 
man forstår, hvorfor menneskene tror, det er den virkelige verden.

Filmenes helte – Morpheus, Neo og Trinity – en spinkel omskrivning 
af Faderen, Sønnen og Helligånden – og deres guerillasoldater er und-
sluppet ”The Matrix”. De har gennemskuet illusionen og er med deres 
superkræfter nu i krig for at give menneskeheden friheden tilbage. Det er 
nemlig sådan, at når du først er undsluppet den simulerede verden og har 
indset, at den blot var en illusion, først da oplever du den sande frihed, 
og som bonus får du oven i købet superkræfter.

Man kan vælge at se filmene for det, de er: god underholdning med 
nogle, for den tid, med helt vidunderligt forfriskende stunts. Eller man 
kan se trilogien som en religiøs kommentar til nutiden og som et håb om 
forløsning. Man kan også, som jeg gør det, se trilogien som en tragisk, 
men dog håbefuld illustration af den måde, de fleste af os lever vores liv 
på: mennesker, der går rundt i noget, vi tror er en solid og indiskutabel 
virkelighed, men som reelt blot er en refleksion, en spejling af vores egne 
mentale antagelser. Den verden, vi lever i, er langt hen ad vejen en illu-
sion. En verden, vi selv har konstrueret, og som overvejende eksisterer i 
vores eget sind. 

INDLEDNING
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Bordbenet, du støder din tå på, er såmænd reelt og virkeligt og konkret 
nok, men det er smerten, bebrejdelserne og irritationen, der former din 
oplevelse af det. Og den skabes udelukkende i dit sind. I dig.

Det er, hvad denne bog handler om: At det, vi tror, er virkeligheden, 
ofte blot er en illusion – men hvis du gennemskuer illusionen, så er fri-
heden din, og som bonus får du superkræfter. 

Matrix-filmene viser, at robotlivet er det nemme liv, det ubekymrede liv. 
Livet, hvor du sætter den ene fod foran den anden og lader omgivelser og 
tilfældigheder guide dig gennem matrixen frem mod endestationen. Mens 
det vågne liv er krævende og hårdt og må sættes på spil for frihedens skyld, 
og der er ingen at skyde skylden på. Jeg ved ikke, om du bliver lykkeligere 
af at gennemskue illusionen og se verden, som den er, og tage ansvaret for 
dit eget liv. Det ved jeg ikke, fordi jeg ikke ved, hvordan du definerer lykke. 

Men jeg kan love dig, at hvis du gør det – hvis du vælger at leve i fuld be-
vidsthed, så vågent som muligt – så får du adgang til helt særlige ressour-
cer. Til superkræfter. Fordi du bruger mindre energi på de følelsesmæssige 
bindinger, der kommer fra dine egne mentale fortolkninger af verden. Du 
ser klarere, holder op med at bebrejde andre og dig selv. Træffer de beslut-
ninger, der skal træffes. Gør det, der skal gøres. Ikke mere, ikke mindre.

Personligt synes jeg, det er et nemt valg. 
Denne bog handler om at se virkeligheden for det, den er. Hverken 

mere eller mindre. Bogen er en opfordring til at springe ud af matrixen og 
se realiteterne i øjnene. De fede realiteter og de mindre fede. Med mindre, 
selvfølgelig, du foretrækker at leve et liv bag illusionens slør. 

Bevidstløshed eller åndsnærværelse  
Det går ikke helt så godt, som vi kunne ønske os. Vi har – stadig – økono-
misk krise, klimaudfordringer, psykologiske og eksistentielle problemer. 
Vores skoler er nedslidte. Produktiviteten er i bund. Det danske sund-
hedsvæsen er på niveau med Sydeuropas, mens vores affaldsmængder til 
gengæld er de største i Europa. Vi spiser mere antidepressiv medicin end 
nogensinde før og hver fjerde dansker er ramt af stress. Dagligt. Ikke så 
meget at være stolt af i disse år. Og det er bare i vores del af verden. Andre 
steder er der sult, undertrykkelse, misbrug, krig og klimakatastrofer. 

Og dog bruger vi mere af klodens ressourcer, end vi har til rådighed. 
En og en tredjedel mere skriver Peter M. Senge (et al.) i ”The Necessary 
Revolution”: “Jason Clay of WWF, a world authority on agricultural 

supply chains in business, pointed out, from the perspective of ecosy-
stems, ’At present we use one and a third earths. This will grow in the 
coming decades, to the point that the subsequent adjustments will be 
increasingly difficult’” Peter M. Senge er senior lecturer at MIT and the 
founding chair of the Society for Organizational Learning (SoL), is the 
author or co-author of several bestselling book, including The Fifth Di-
scipline Fieldboock, Schools That Learn and Presence.

I århundreder har vi været drevet af ideer om udvikling, vækst og pro-
fitmaksimering som undskyldning for voldtægt mod kloden og dens 
ressourcer. Alt imens mennesker i fjerne egne sulter, lider, tørster. Vi 
trænger til et paradigmeskifte. Ikke blot et plaster på et sår, der bliver ved 
med at springe op. Men en helt fundamental ændring af vores måde at 
anskue og angribe vores personlige og fælles problemer på. Vi har brug 
for et skifte fra grådighed, egoisme og udnyttelse til deling, fællesskab, 
og skabelse. Det er tid at finde ind til og agere ud fra en indre orientering 
af storhed, uselviskhed og bidrag til fællesskabet. 

Det er tid til at holde op med at omskrive problemer til muligheder og 
idiotisk adfærd eller dovenskab til potentiale. Og at bilde os selv ind, at 
hvis vi bare er tilstrækkeligt optimistiske og skifter negative tankemøn-
stre ud med positive – så er lykken vores. Det er tid til at finde ud af, hvad 
der styrer vores handlinger og holdninger. For på nær vores biologisk de-
finerede instinktive reaktioner, afhænger vores adfærd, vores energi, vo-
res retning af vores indre intention, vores indre motivation. 

Din intention, din hensigt er selve kilden til dine handlinger og hold-
ninger. Og tænk, hvis du ikke ved, hvad den er!

De fleste af os lever ukritisk og ubevidst i overensstemmelse med 
fortidens prægning: fars anerkendelse, mors kærlighed. Vi handler ud 
fra fortidens erfaringer eller ud fra fremtidens forventninger. Hvordan 
forklarer du ellers, at såvel erhvervslivet som politikkerne og embeds-
systemet fortsætter med at anvende gamle metoder på nye problemer? 
Selv når resultaterne udebliver? Vi forvalter, leder og opererer ud fra en 
virkelighed, der ofte eksisterer udelukkende i vores hoveder. Alt imens vi 
oplever at være drevet af pligt, ansvar og alt for meget arbejde. Det virker 
bare ikke, som om det er det helt rigtige, vi bruger tiden på …

Hvis vi skal gøre os håb om at ændre tingenes tilstand på kollektivt og 
individuelt plan, så er vi nødt til ændre kilden, hvorfra vi agerer. Vi må 
lære at være opmærksomme på det, vi siger, gør, tænker. Vi må vænne 
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os til at se realistisk på virkeligheden. Det er ikke kun, hvad vi gør – men 
hvorfor vi gør det. Det er forskellen mellem at reagere automatisk fra for-
tiden eller handle fra nuet. Det er forskellen mellem at lære udenad eller 
deducere sig frem til svaret. Det er forskellen mellem at indstudere en 
præsentation eller tale fra hjertet. Uden noter. Det kræver åndsnærvæ-
relse, vågenhed og opmærksomhed at re-
gistrere ikke alene det, vi gør, siger, tænker 

– men også de motiver, der ligger til grund 
for vores handlinger, for vores udtalelser 
og tanker. 

Åndsnærværelse – eller mindfulness – 
er midlet til at leve et liv, hvor du får mere 
ud af din indsats. Det er livet uden svinke-
ærinder, undskyldninger eller spild.

Lær at gå den direkte vej  
Mindfulness er en teknik, en tilstand og en måde at leve livet på. 
Teknikken træner din evne til at se dine egne mentale mønstre og forstå, 
hvordan de påvirker både din opfattelse af virkeligheden og måden, du 
reagerer på. Du lærer at adskille dine reaktioner fra virkeligheden og får 
dermed chancen for at handle lidt smartere. I stedet for at slide dig selv til 
blods på karrierestigen kan du lære at spotte de impulser, der eksempel-
vis stammer fra et latent ønske om at få fars anerkendelse. Du kan stadig 
arbejde livet ud af dig selv – hvis du har lyst til det – men i det mindste 
forstår du nu, hvad der driver dig. Du lærer at genkende det helt særlige 
filter af tolkning, du lægger over verden, og dermed bedre at forstå andres 
måske afvigende opfattelse. Og – allerbedst – du lærer, at smerte bare er 
smerte, at nydelse bare er nydelse. Og at du selv kan bestemme, hvor stor 
en emotionel investering du placerer i tingene. 

Tilstanden er straks vanskeligere at beskrive, fordi ordene falder fra 
hinanden, bliver for fattige og utilstrækkelige. Men den er altså bare – 
værd at træne for. Det er, når modsætningerne ophæves. Når der er plads, 
klarhed, renhed og forståelse. Det er poesi, styrke og bevægelse. 

Mindfulness som livsstil er forsøget på at leve ærligt, uden filter og med et 
høgeblik på dine egne mentale forbehold og fortolkninger. Det er livet uden 
omveje, uden undskyldninger. Det er en dyb forståelse af, at det ikke gør så 
meget, om du når i mål, eller hvad du laver, eller om du har de rette kvalite-

ter – fordi du sådan set er, lige som du skal være, og lige er der, hvor du skal 
være i dette øjeblik. Alt andet er mental sofistikation og emotionelt begær. 
Mindfulness som livsstil er at leve med klarhed, styrke og fokus. Det er at 
leve med og acceptere virkeligheden, som den er – ikke som du ønsker eller 
frygter, den skal være. Personligt synes jeg så, det er fint at være god ved ver-
den. Men det er en moralsk overligger på den nøgterne mindfulness livsstil. 

Denne bog  
Dette er min femte bog om autenticitet og mindfulness, og indholdet 
er modnet i mit møde med tusindvis af mennesker gennem de senere 
år. Mennesker, jeg har holdt foredrag for, undervist, haft i coaching eller 
på kursus. Først og fremmest de modige ledere og konsulenter, der har 
været på mindful leadership® – et program, mit firma har udbudt i en år-
række, og som er det eksperimentarium, hvor vi og de lærer realiteterne 
om den menneskelige illusion at kende. Bogen igennem vil der være re-
ferencer til mine erfaringer herfra.

Bogen består af to dele: først et afsnit med en række filosofiske em-
ner, hvor du inviteres til at undersøge din egen indstilling til tingene. De 
emner, der gennemgås, er: succes, realitet, frihed og lethed. Disse fire er 
i min erfaring de filosofiske grundindstillinger i et moderne liv. Selvføl-
gelig er der også død og sygdom og kærlighed og lykke og tro. Men det 
er mere nogle grundlæggende, uomtvistelige menneskelige forhold, som 
andre, for eksempel den amerikanske psykiater Irvin Yalom, har skre-
vet meget bedre om, end jeg nogensinde vil kunne. Jeg giver mit bud på 
hvert af disse emner, og du kan så tage stilling til, hvad du synes om det. 

Det andet afsnit er af mere teknisk og praktisk karakter. Det giver dig 
nogle ideer og konkrete teknikker til at lægge dit liv om. De teknikker, du 
præsenteres for, er: tankens kraft, radikal ærlighed, at finde din dharma, 
mindst mulig anstrengelse og meditation. Jeg tør godt love dig, at hvis 
du vælger at investere noget tid i at lære og praktisere disse teknikker, så 
vil dit liv ændre sig. Først ved, at du begynder at se livet og dig selv an-
derledes, dernæst ved, at du vil opføre dig anderledes, og endelig ved, at 
verden vil belønne dig for din ændrede adfærd. 

Du vil opleve et lettere liv. Et liv, hvor du får mere ud af din indsats. 
Hvor du laver det, du er sat i verden til at lave. Hvor du er mere til stede 
med den rigdom, livet byder på. 

Et liv fuldt levet. Et vågent liv, uden illusioner eller mentale fængsler.

Åndsnærværelse – eller 
mindfulness – er midlet 

til at leve et liv, hvor 
du får mere ud af din 

indsats. Det er livet 
uden svinkeærinder, 

undskyldninger eller spild.
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Indsigt
INDSIGT – FORSTÅ EKSISTENSENS 

DYNAMIK
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”[…] der går gennem verden et langt skrig fra  
kunstnerens hjerte: 
Giv mig lov, giv mig lejlighed til at yde mit ypperste.”

 – Karen Blixen fra ”Babettes gæstebud”

Tom Ford – genopfinderen af Gucci, manden, der har løftet maskulin stil til ny urban 
sexiness og skabt tøj og parfume til kvinder, så man skulle tro, han begærede dem – er 
aktuel med sin første spillefilm, ”A Single Man”. Et karriereskifte, de færreste havde 
forudset. I den forbindelse skriver ”Børsen”:

”(…) Det var en midtlivskrise, der fik Tom Ford i gang med at lave film. Han mang-
lede en følelse af fuldbyrdelse i sit liv. (…) Det gik op for Tom Ford, der hele livet igen-
nem har haft succes som sit mål, at det var på tide at reflektere.

”Jeg har tilbragt hele mit liv i en meget materialistisk verden, og samtidig negligere-
de jeg en side af mig selv. Jeg har altid været meget intuitiv og spirituel, og jeg kæmper 
lige som alle andre med at leve i nuet.”

Tom Ford ville bruge sin nye selvstændighed til at opfylde sin vision. Han ville lave 
noget, der lå ham på sinde. Noget med substans, som kunne give andre mennesker 
noget.”

– Tina Jønk Christensen, d. 19. februar,2010

Tom Fords historie ligner meget det, jeg hører fra succesfulde mænd og kvinder midt 
i livet, når de kommer for at få sparring på, hvad resten af deres professionelle liv skal 
bruges til. Der er selvfølgelig masser af yderst succesfulde mennesker, som ikke stop-
per op eller registrerer en midtlivskrise. Men de, der stopper op – kvinderne i 40’erne, 
mændene i 50’erne – gør det, fordi succesen får en smag af aske. Succesen er ikke læn-
gere nok. Og prisen for den har været så høj, at de har mistet en tæt forbindelse med sig 
selv. Det er mennesker, der stråler udenpå, men er udhulede indvendigt. Det er nogle 
af de mænd, du ser i Børsens fredagsudgave, hvor de løfter sløret for et privatliv, der 
ikke består af meget andet end maratonløb eller golf. Og det er nogle af de kvinder, der 
lader sig interviewe til glitrede magasiner om, hvor vigtigt det er at lykkes med balan-
cen mellem arbejdsliv og privatliv. 

Det er de succesfulde mennesker, der har brugt den første del af deres voksenliv 
med at jage noget, der viser sig at være uinteressant, da de endelig opnår den indfly-
delse og position, de har drømt om. For når man først indser, at man kun er så god som 
sin sidste succes i det præstationsfokuserede miljø, som erhvervslivet er, så er der ikke 

SUCCESEN, DER 
MÅ OPLEVES 
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langt til at føle sig som en lakaj i begærets tjeneste. Hvis man vel at mærke er et reflek-
terende menneske. Hvilket noget tyder på, at Tom Ford er.

På mindful leadership®-kurserne plejer en tredjedel af deltagerne at foretage gan-
ske radikale livsstilsskift. Enten bliver de skilt, eller de skifter job eller tager lang orlov. 
Det er sådan set ikke kursets skyld. Det er bare svært at slippe væk fra virkeligheden, 
når man sætter sig på sin meditationspude og gennem længere tid bliver opmuntret til 
dyb refleksion. Svært at blive ved at lyve for sig selv. Så hvis du lever på en løgn, eller 
bare på en halvgod sandhed, er der ret stor sandsynlighed for, at meditation eller pro-
vokeret selvrefleksion vil afsløre det for dig og gøre det svært at vende tilbage til et liv 
levet på falske præmisser.

Hvordan opleves succes?  
Men hvordan oplever vi succes? Hvordan føles det at være succesfuld? 
Hvordan kan vi beskrive den indre oplevelse af succes? Konsekvenserne 
af ens personlige succes spiller naturligvis en rolle: den lidt større bil, 
der er råd til. Huset med havudsigt. Habitter og kjoler i bedre kvalitet. 
Opgraderingen i hoteller. Selvfølgelig kan succes mærkes på et materielt, 
konkret plan.  Niveauskiftet i den sociale status er også mærkbar. Folk 
lytter. Ens mening vejer tungere.

Disse ydre succesindikatorer, som overvejende består af magt og ting, 
der kan skaffes for penge, er naturligvis lækre. Men oplevelsen holder 
sjældent i det lange løb. Du vænner dig til at sove i egyptisk bomuld 
og have tilstrækkelige hestekræfter til at kunne lægge distance til an-
dre. Havudsigten bliver hverdag, og det er rigtigt mange år siden, du har 
smagt papvin, så derfor er forskellen til den gode rødvin ikke længere så 
udpræget. Du har vænnet dig til magten. Til at det er dine beslutninger, 
der gælder. Men det føles ikke længere berusende. Faktisk lidt anstren-
gende. Lidt trættende.

Men selv når du har vænnet dig til de ydre successymboler, kan du må-
ske stadig have en indre oplevelse af succes. En følelsesmæssig reaktion, 
som du kan mærke indimellem. Og det er den og vanen og angsten for at 
ende på fattiggården eller i skam, der får dig til at blive ved. Dag efter dag. 
År efter år. Mens smagen af aske bliver stadig mere fremtrædende.

Her er, hvordan 14 ledere fra det private og offentlige på et mindful 
leadership®-kursus beskriver oplevelsen af succes.  

Succes er:
• når andre synes, jeg har lavet noget godt
• når jeg bliver rost for noget, jeg har gjort
• når jeg bliver anerkendt af andre
• når jeg præsterer over det nødvendige bench-mark
• når mine resultater bliver fremhævet
• når jeg har præsteret noget, der er visuelt målbart
• når jeg lykkes
• når jeg er i mål med noget
• når jeg mærker en personlig tilfredsstillelse
• når jeg mærker en tilstand af lykke
• når jeg præsterer
• når jeg mærker fraværet af ikke-succes
• når jeg bidrager til fællesskabets succes
• når jeg udfylder det rum, der er min livshistorie 

Bemærk, hvor mange af disse udsagn om succes, der handler om præsta-
tion. Om at lykkes. Og hvor meget af dette, der handler om omverdenens 
anerkendelse af din præstation. Bemærk, hvordan succes langt hen ad 
vejen – i hvert fald i erhvervslivet – er meget, meget tæt forbundet med at 
præstere. Vel at mærke præstere over middel. Og blive bemærket for det.

Man fristes til at spørge: Findes der nogen anden oplevelse af succes 
end præstationens? Er succes lig med præstation og helst den anerkendte 
præstation? Har vi tabt fornemmelsen for at gøre noget godt? Har vi mi-
stet evnen til at mærke rusen ved at fordybe sig i en opgave og gøre det, 
vi er bedst til?

Som du kan se, er der ud af denne gruppe på 14 ledere en enkelt, der har 
en lidt anderledes definition af succes, nemlig at han mærker succesen, 
når han udfylder det rum, der er hans livshistorie. Det vil sige lever efter 
sine egne værdier og laver det, der er rigtigt for ham, og som han gør godt. 
Kort sagt, når han lever efter sin egen indre stemme og ikke efter det kor 
af ydre stemmer, der meget gerne vil fortælle ham, hvordan han skal leve 
livet. Smukt. Poetisk. Og helt Karen Blixensk: at være sin skæbne. 
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TANKER OM SUCCES

”Jeg gør meget for, at succes ikke kun opleves i et kort glimt, når målstregen 
passeres. Uanset om det er privat eller arbejde, stræber jeg efter succes som 
en tilstand, hvor der hele tiden skabes positiv energi, således at succesen 
forlænges. Succesen, som følger held, er herlig, men skyldes den en aktiv indsats 
og gerne sammen med andre, er den større og kan fylde i mange dage. En 
succesoplevelse kan for eksempel være at tilberede en god middag. Første trin er 
en god oplevelse hos grønthandleren og fiskehandleren, hvor råvarerne er friske 
og betjeningen god. Lykkes det derefter at inddrage en eller flere af vores drenge 
i tilberedningen, hvor vi uden konflikter og med fælles ihærdighed skaber et godt 
resultat, forlænges oplevelsen, og den fortsætter, når måltidet indtages sammen 
med vores nærmeste.” 

– John Veje Olesen, managing director, Vølund 

”Kriteriet for mine succeser er i dag fokuseret langt mere på mine indre værdier 
end de ydre rammer. I dag handler succes først og fremmest om at levere 
en præstation, som giver mig følelse af, at jeg har ydet mit bedste, men også 
at præstationen har givet mig en form for glæde, oplevelse eller flyttet mig 
personligt. Mindfulness har gjort mig ekstra meget opmærksom på, at jeg ikke får 
bedre livskvalitet af at opfylde succeskriterier, som kommer udefra.”

– Karsten Engmann Jensen, redaktør., Børsen tv 

Succesfuld fastfood  
Langt de fleste af de ledere, der kommer forbi vores kontor, og alle de, der 
melder sig til vores mindful leadership®-programmer, gør det ud fra en 
fornemmelse af, at der kunne være mere i deres liv. Ikke fordi deres liv 
nødvendigvis er dårligt. I de flestes tilfælde tværtimod. Men disse ledere, 
som har slidt og præsteret og været succesfulde det meste af deres karri-
ere, er kommet til et punkt i deres liv, hvor resultatskabelse ikke længere 
er tilfredsstillende. Ikke længere er nok.

Nu tænker du måske, at det jo er klart, at forretningsmæssig resultat-
jagt ikke er tilfredsstillende. Måske sidder du endda og forklarer mig, at 
det jo er indlysende, at mennesker ikke kan leve af præstation alene. Men 
lad mig folde ideen lidt ud: Jeg tænker ikke kun på professionelle præsta-
tioner, men på en bredere skala af livspræstationer. Tænk engang over, 
hvor du har fået dine mål og drømme og ambitioner fra? Mit bud er, at de 
langt hen ad vejen er dikteret af den familie, du voksede op i, den kultur, 
du lever i, og det miljø, du dagligt færdes i. 

Livet igennem er vi omgivet af forventninger til os, som de fleste af os 
gør vores bedste for at opfylde – uden altid at tjekke, om disse forvent-
ninger nu også er helt i overensstemmelse med det liv, vi inderst inde 
ønsker. De ydre forventninger, der omgiver os, handler om den smukke 
familie, den succesfulde karriere, den hyggelige bolig, de loyale venner, 
den veltrænede krop og så videre. Mens nogle mennesker tidligt i livet, 
måske endda meget tidligt, resignerer over for sådanne krav og gradvist 
glider ind i en passiv offerrolle, hvor livet er vilkårligt – så varer jagten på 
succes for mange af os hele livet, eller indtil vi når et punkt i 40’erne eller 
50’erne, hvor utilfredsheden ikke længere kan skjules, hvor livet smager 
tørt, sindet er træt, og sjælen er taget på orlov for længe siden.

Og det er jo næppe, fordi vi ikke har været succesfulde. Mange af os har. 
Men fordi vi er tilbøjelige til at glemme at succes, lykke, nydelse, livs-
glæde, tilfredsstillelse ikke er en endelig tilstand, en destination, noget, 
vi kan opnå – men en rejse, en undersøgelse, en opdagelse, en bevægelse, 
en væren og en gøren.

Sådan som vi definerer succes i dag, er vi kun lige så gode som vores 
seneste præstation, hvilket er særligt tydeligt i alle de præstationsfokuse-
rede jobs, som for eksempel sælgere, konsulenter, advokater og journali-
ster. Eller for den sags skyld fodboldspillere, forfattere, filminstruktører, 
musikere og skuespillere ...  Eller i borgerskabets kolonier med weber-
grill, samtalekøkken, integrerede blandingsfamilier, mødre med løftede 
bryster og fædre med løberens spændstighed i kroppen. Der er ikke plads 
til fejltagelser eller fiaskoer. De succesfulde miljøer skyr en fiasko, som 
dyr skyr ilden. Skilsmisser, tab, fejlslagne lanceringer, konkurser (måske 
ikke så meget i øjeblikket, hvor økonomisk ruin er den nye norm i de 
bedrestillede grupper) smitter – og det gælder om at lægge afstand. 

Så vi anstrenger os. For at blive på toppen. I kunstens verden. I er-
hvervslivet. I familien.



26 27

som om den var modellervoks. Vi mosler flere aktiviteter ind, multita-
sker og tilstræber at udnytte hvert øjeblik. 

Vi skal udnytte tiden! Bruge tiden rigtigt. 
Men hvad fanden betyder det? 
Og samtidig venter vi hele tiden på noget: på weekenden, på ferien, på 

det nye hus, det næste job, næste uge, næste år, når projektet er færdigt, 
når børnene bliver store, når vi får bedre tid …

I de sidste år af min skolegang talte man meget om fritidssamfundet, 
om de problemer, vi ville få i takt med at teknologien og udliciteringen 
af produktion forventedes at nedsætte arbejdstiden, og vi ville få mere og 
mere fritid. På det tidspunkt var det et seriøst problem, hvordan vi skulle 
kunne forvalte den ekstra fritid på en konstruktiv måde. Problemet blev 
positioneret som en personlig udfordring for mennesker; det vil sige alle 
os, der var vant til at blive holdt beskæftiget af arbejdspladsen og som 
derfor ikke havde udviklet evnen til at beskæftige os selv. Fortalerne – de 
bekymrede – var 1970’ernes skolelærere, der, ligesom alle vi andre på den 
tid, var opdraget i den protestantiske tro på, at ledighed er roden til alt 
ondt. 

I dag virker det ikke, som om frihed er et problem. Vi danskere elsker 
at holde fri. Ifølge Dansk Industri ligger vi på en 13. plads over arbejdsud-
bud til trods for at en stor del af den danske befolkning er i arbejde, men 
vi arbejder kun få timer. Og arbejdstiden forventes at falde yderligere de 
kommende år. [”Indsigt”, februar 2010]. Ikke så sært vi rasler ned på in-
ternationale lister over velstand.

Men til trods for vores relativt lave arbejdstid, så føler langt de fleste 
alligevel, at der ikke er tid nok. At vi har for travlt. 

Nedenfor kan du se, hvad ledere almindeligvis svarer, når de bliver 
spurgt om, hvad der er deres største problem:

• at balancere krav og muligheder
• at leve i nuet 
• at miste energien på arbejdet
• at prioritere rigtigt 
• ikke at kunne koncentrere sig om familien
• for lidt tid 
• for meget pligt, for lidt lyst
• at finde glæden i det små

Men fordi succes som destination, som slutprodukt, aldrig vil kunne 
tilfredsstille os, så falmer følelsen alt for hurtigt, og der skal mere til. 
Flere præstationer, mere berømmelse, mere intense forelskelser, glattere 
hud, dygtigere børn …

Det er aldrig nok. For succes i sig selv kan ikke realiseres.
Det afspejler sig i vores forbrugeri. Vi anskaffer os flere og flere ting, 

som vi har kortere og kortere tid til at nyde. Det påpegede økonom Staf-
fan Linder allerede i 1970’erne, hvor han kaldte det ”forbrugets accelera-
tion”, en tese, der beskriver måden, hvorpå vi forsøger at imødegå den 
kortere tid, vi har til rådighed til at nyde vores individuelle anskaffelser, 
for eksempel ved at forbruge flere ting samtidigt eller ved at nyde dem i 
kortere tid (læs mere i ”Shades of Loneliness” af Richard Stivers).

Og mon ikke de fleste af os gør begge dele: maser flere sanseoplevelser 
ind på samme tid, eller bruger kortere tid på dem. Bare tænk på det antal 
kanaler, du har på dit tv, og overvej om den opmærksomhed, du har til 
rådighed, bruges bedst ved at fordybe dig i et enkelt program eller zappe. 
At zappe er den mest direkte vej til kedsomhed og mod begæret efter 
mere. Og det gælder, hvad enten du zapper på tv, blandt kærlighedspart-
nere, mellem job eller i livet selv.

Overfladeopmærksomhed – det vil sige det, at du ikke fordyber dig – 
skaber ingen interesse. Den kan ikke mærkes. Derfor vokser behovet for 
nye ting. Det er tomme kalorier. Hvorimod fordybelse skaber lidenskab. 
Større chance for at elske ham, du har, hvis du vidste, at du ikke kunne få 
andre (af sociale, religiøse eller andre grunde). Større chance for at nyde 
en film, når du ikke zapper rundt. Større chance for at nyde dit job, når du 
koncentrerer dig om det.

Jagten på succes eller nydelse fjerner dig fra nuet. Og netop derfor kan 
den ikke mærkes – kun huskes, eller forestilles. Vi er succesmæssigt og 
nydelsesmæssigt fejlernærede. Ikke fordi vi har for lidt succes eller for 
lidt nydelse, men fordi vi ikke kan mærke den. Vi bliver som Kong Midas 
omgivet af guld, vi hverken kan spise eller nyde.

Tiden og den flygtige succes  
Der er altid enten for lidt eller for meget tid. For lang tid til at noget sker, 
for kort tid til at gøre det i. Tiden er aldrig helt rigtig. Og som de succesfo-
kuserede mennesker, vi er, er tiden som regel for kort. Vi optimerer tiden, 
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Alt i alt udtryk for manglende balance i livet. Så mens vi som samfund 
betragtet holder mere og mere fri, er der ingen tvivl om, at mange af os 
føles os pressede i dagligdagen. 

Mit bud er, at den travlhed – den helt vanvittige travlhed – vi oplever 
i dagligdagen, ikke alene er opslidende, bedøvende sjælsdræbende for 
den enkelte. Men travlheden er som en flue i en flaske. Hektisk, selvop-
taget og med yderst begrænset værdiskabelse. Vi løber og løber og gør og 
laver og sætter i gang og planlægger. Men det værdimæssige udkomme 
og vores tilfredsstillelse ved arbejdet og privatlivet er overhovedet ikke 
i proportion til indsatsen. Vi har vænnet os så meget til travlheden, at vi 
forveksler den med effektivitet. Og med livet selv.

• Hvornår har du sidst siddet på dit kontor og tænkt – uden at gøre 
andet?

• Hvornår har du sidst oplevet stilhed i et møde?
• Hvornår har du sidst haft en weekend uden aftaler?
• Hvornår har du sidst svaret på spørgsmålet fra en bekendt: 
• ”Nå, har du travlt?” – med et: ”Næh, egentligt ikke”?
• Hvornår har du sidst haft en ferie uden planer?

Problemet er, at vi har vænnet os så meget til travlheden, at vi ikke kan 
finde ud af ikke at have travlt. Og så er det, vi holder ferie. Selv om vi skal 
bruge den første uge på overhovedet at komme i feriestemning. Fordi vo-
res sind er så maltrakteret af hektisk aktivitet, at vi ikke kan lave en men-
tal omstilling på kortere tid. Men alligevel – ferie er jo modsætningen til 
arbejde. Eller er det?

Hvorfor har vi overhovedet dette behov for at skelne mellem arbejde 
og ferie? Er det ikke en dualisme, der hører hjemme i en tid, hvor arbejde 
var fysisk slidsomt? Eller meningsløst? Hvordan hænger det sammen, at 
vi skelner mellem de to, samtidig med at vi fastholder ideen om, at vi har 
meningsfuldt og interessant arbejde? Realiteten for de fleste er jo, at ferie 
handler om aktiviteter, rejser og gæster. Og for rigtigt mange er det i vir-
keligheden ikke særligt afslappende.

I de klostre, jeg har opholdt mig i gennem årene, er en af de ting, der 
falder i øjnene på en vesterlænding, at der ikke er noget, der hedder fe-
rie. At der ikke er forskel på den ene dag og den anden. Men at hver dag 
har en indbygget balance mellem fysisk aktivitet og afspænding, mellem 
mental aktivitet og mental passivitet. Behovet for at have fridage bliver 
en absurditet i et miljø, hvor man træner evnen til at bare at være med 

det, der er. Uden at bedømme det som godt eller dårligt eller alt muligt 
ind imellem.

Og naturligvis ser man ikke ferie og arbejde som to modsætninger i et 
miljø, der bygger på troen på, at dualismen er den lige vej til ulykke. Selve 
det at definere ting som hinandens modsætninger etablerer og fastholder 
karakteristika, som i virkeligheden er langt mere flydende. Eller sagt lidt 
mere enkelt: Når vi definerer, at ferie er afslappende, og at arbejde kræ-
ver energi, så overser vi det faktum, at for mange mennesker er ferierne 
langt mere anstrengende end arbejdsdagene. Vi overser, at bare fordi no-
get er krævende, behøver det jo ikke at være anstrengende. Ganske som 
når man har for mange dage med for lidt at lave, så bliver det heller ikke 
ved med at være afslappende. Svaret ligger ikke i at slappe mere af. Eller i 
have mere tid. Men i stedet leve i den tid, der er. Fordi livet – dit liv, mit 
liv – foregår lige i dette øjeblik. Livet er ikke ventetid, som bare skal over-
stås, indtil du kommer videre til noget andet. Eller en knap faktor, du skal 
optimere for at realisere succesen. 

Der er nemlig masser af tid. Der er faktisk al den tid, du har brug for. 
For livet udfolder sig øjeblik for øjeblik for øjeblik. Bittesmå punkter af 
tid, af liv, af oplevelser, som hverken er anstrengende eller kedelige, hvis 
du formår at være mentalt til stede der, hvor din krop er. For lige der, hvor 
din krop er – er nuet. Og det er jo sådan set livet. Hvis du kan det, så op-
hæver du distinktionen mellem ferie og arbejde.

Alt for mange af os går glip af alt for meget liv, fordi vi lever det uop-
mærksomt. Fordi vi er så forhippede på resultater. På at nå frem. Til suc-
cesen. Til nydelsen. Til afslapningen. Fordi det kun er destinationen, 
der tæller. Så mens vores krop hænger fast her i øjeblikket, i bilkøen, i et 
kedeligt job, i et utilfredsstillende ægteskab – eller selv hvis vores krop 
er i en lækker situation – så flintrer tankerne rundt i fortid eller frem-
tid. Og langt det meste af tiden hænger følelserne i halen på tankerne, 
uselvstændige væsener, som de er. Og så er det, vi spiser uden at smage 
maden, ser uden at forstå, lytter uden at høre efter, elsker uden at vide det, 
berører uden at mærke det. Og så er det, vi ikke mærker vores egen succes, 
mens den er der.

Så hvorfor ikke beslutte dig for – lige nu og her – at du aldrig mere vil 
sige: ”Jeg har travlt”. Beslut dig for, at du vil være mentalt til stede, netop 
der, hvor din krop er? Bare lidt mere af tiden, så du kan give dit sind og 
dine følelser en chance for at indhente oplevelsen af succes eller ydelse, 
før den smutter dig af hænde.



30 31

Hvorfor dette begær efter succes?  
Men hvorfor er det så vigtigt at lykkes, at have succes, at være succesfuld? 
Med lidt inspiration fra buddhismens teori om menneskelige motivation 
kan vi opstille forskellige hypoteser for, hvorfor vi hver især stræber så 
(desperat?) efter succes. Teorien er baseret på, at det ikke er succes i sig 
selv, men nogle dybere behov, vi søger dækket. Og afhængigt af vores 
iboende personlighed, vores opvækst og det miljø, vi færdes i, har vi præ-
ference for en eller flere af nedenstående:

• Behovet for tryghed og sikkerhed
• Behovet for komfort og nydelse
• Behovet for berømmelse og prestige
• Behovet for anerkendelse og kærlighed
• Behovet for frihed og selvstændighed

Behovet for tryghed og sikkerhed
Trangen til at være succesfuld dækker over et behov for at have økono-
misk sikkerhed, at kunne forsørge sig selv og sine kære, at kunne tænke 
på fremtiden med økonomisk ro og i det hele taget ikke at skulle bekym-
re sig om økonomien. Det er prioriteringen af pension, opsparing, fast 
ejendom og så videre. Det er frygten for økonomisk ruin og fattigdom.

Behovet for komfort og nydelse
Succesen skal bruges til at kunne leve det gode, nydelsesfulde liv. God 
mad, lækkert tøj, spændende rejser, smukke møbler. Det er ikke penge 
eller succes som sådan, der er vigtigt, men den adgang, den giver til san-
seoplevelser af god kvalitet. Det er prioriteringen af et stykke designertøj, 
at spise på Michelin-stjernede restauranter eller tage på spændende rej-
ser frem for at sætte pengene ind på pensionsopsparing. Det er frygten 
for smerte, for diskomfort og for afsavn.

Behovet for berømmelse og prestige
At sole sig i succesen er bogstaveligt talt essensen af dette tema. At være 
kendt. I den store sammenhæng eller den lille. At betyde noget i organi-
sationen, at have sin egen parkeringsplads, at blive genkendt i kantinen, 
i aviskiosken eller på gaden. Det er prioriteringen af at løse de opgaver, 
der giver mest omtale og opmærksomhed, at blive fremhævet, at vælge 

de situationer, hvor der muligt at få en særlig status. Det er frygten for 
anonymiteten, ubetydeligheden, glemslen.

Behovet for anerkendelse og kærlighed
Succes er følelsen af at være elsket, anerkendt, afholdt, en del af fælles-
skabet. Det er rosen for den stærke faglighed, det er takken for en given 
omsorg, det er bonussen for de høje resultater. Det er prioriteringen af 
at gøre ting, der tilfredsstiller omgivelserne, så de viser deres kærlighed 
og anerkendelse. Det er frygten for at blive udstødt, udskældt, kritiseret, 
bebrejdet.

Behovet for frihed og selvstændighed
Succesen skal give mulighed for at træffe egne valg og være uafhængig. 
Det er både bevægelsesfrihed, frihed fra andres forventninger og frihe-
den til at tænke, sige og gøre, hvad man ønsker. Jobs med stort råderum, 
kreativitet og afveksling, en livsstil med få forventninger prioriteres. Det 
er frygten for at blive afhængig af andre, for at blive fanget i rutinen, i 
forventninger og krav. 

Nogle af disse er kulturelt mere sexede end andre. Mit personlige be-
hov for tryghed og sikkerhed er minimalt, men jeg har måttet erkende, at 
netop dette behov tæller meget tungt i erhvervslivet. Mens for eksempel 
kunstnermiljøet som hovedregel vægter berømmelse og prestige eller 
anerkendelse og kærlighed.

Når du forstår, hvorfor succes er vigtigt for dig; det vil sige hvilke un-
derliggende behov, du søger at imødekomme, så bliver det nemmere at 
træffe de rigtige valg i livet og substituere tilstands-succes med den rigti-
ge proces-succes, der tilgodeser netop dine præferencer i forhold til oven-
nævnte behov. I stedet for at stræbe efter at have succes, så prøv at gøre 
succes.

Redefiner succesen  
Det er den største illusion af alle: ideen om at lykken, succesen, tilfreds-
stillelsen er noget, vi kan opnå. Noget, der kan blive vores. Permanent. 
Og dog er vi mange, der dedikerer vores liv til netop denne illusion. Bare 
tænk på, hvor mange selvhjælpsbøger der findes om emnet. Og hvor 
mange coaches der lever af at hjælpe folk til at realisere deres drømme. 
Det er vores generations største dårskab, den mest accepterede løgn og 
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den, der ender med at skuffe os til døde. Jagten på succes eller nydelse 
fjerner dig fra nuet. Det er i essensen en jagt væk fra nuet og ud i en 
fremtid, der måske, måske ikke vil materialisere sig. Det er den stensikre 
måde ikke at være til stede i sit eget liv på.

Så her er en af de allermest oversete sandheder om succes: Succes kan 
kun opleves i fordybelsen, i koncentrationen, mens den er. Om et øjeblik, 
når du er i gang med noget nyt, er den væk. 
Til gengæld kan du træne dig i at fordybe 
dig og i at bringe større koncentration ind 
i det, du laver, og til den, du elsker. Og jeg 
vil love dig, at du vil føle dig succesfuld!

Succes kan kun 
opleves i fordybelsen, i 

koncentrationen, mens 
den er.
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“Everything
just as it is,
as it is,
as is.
Flowers in bloom.
Nothing to add. […]” 

– “As It Is” af Robert Aitken, titel added 

Det grundlæggende paradigme, vi moderne mennesker abonnerer på, og som er-
hvervslivet praktisk talt eksisterer på, er i sidste ende en eklatant mangel på respekt for 
virkeligheden. Utålmodigheden, begæret efter at forbedre ting, at fikse ting. Trangen 
til at komme frem, komme videre. Den protestantiske ide om, at ydelse kommer før 
nydelse, at noget skal overstås, før vi kan opnå lykken. Troen på at menneskets psyko-
logiske udvikling – eller i det mindste min psykologi – kun kan ændre sig positivt (om 
end mit fysiske forfald er vanskeligere at holde i skak). Alle disse antagelser er så dybt 
forankrede i en urokkelig tro på, at udvikling er godt, mens tilbagegang og stagnation 
er dårlig. Vi lever et liv, hvor vi konstant forsøger at forbedre os selv, vores situation 
og vores.forhold. 

Vi er ret dårlige til at se virkeligheden i øjnene lige præcist, som den er. 
Vi insisterer på at bedømme virkeligheden, som vi oplever den lige nu – med be-

grænset hensyn til kontekst og vores egne fejlbedømmelser. Og det skaber både nogle 
unødvendige og ofte negative følelser, samtidig med at det begrænser vores evne til 
at handle rationelt og effektivt på en situation, der har brug for at blive ændret. Hvis 
bare vi kunne sige ”Det er, som det er” lidt oftere. Ikke for at resignere, give op eller 
undskylde vores manglende indsats, men for at lære at virkeligheden er, som den er. 
Uanset, hvad vi synes om den. Uanset, hvilke midler vi bruger til at gøre den kønnere 
eller grimmere. 

Hvis du har modet til at se virkeligheden, som den er lige nu, så slipper du for en del 
selvmedlidenhed, irritation, frustration, bekymring og dårlig samvittighed. I det hele 
taget slipper du for alle den slags følelser, der følger med det at gøre sig selv til offer 
for en situation. Og du får samtidig den mest effektive platform for at ændre det, der 
eventuelt skal ændres. 

Men inden vi kommer så langt, skal vi først se på, hvordan vi har det med at be-
dømme livet og dets hændelser.

REALITETEN  
– DET ER,  
SOM DET ER
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Bedømmelser og fejltolkninger  
Du ved, hvordan flæskesteg og skysovs og sukkerbrunede kartofler vir-
ker helt rigtigt, nærmest uundgåeligt i slutningen af december. Og hvor-
dan jordbær og kølig hvidvin er det eneste rigtige på en lun sommeraften. 
Hvordan en velskåret habit er perfekt til et internationalt møde, mens et 
par slidte jeans og en gammel T-shirt er ret godt i sommerhuset. Selvføl-
gelig ved du det. Ganske som de fleste mennesker ved det.

Og dog har vi en tendens til at vurdere ting, mennesker, situationer i 
absolutter. Som om noget altid er sådan, eller aldrig er sådan. Inklusive 
os selv. Vi former vores førstehåndsindtryk af andre på ganske, ganske 
kort tid, og derefter hviler vi trygt i troen på, at vi har styr på den pågæl-
dende, at han eller hun er arkiveret i den boks, de nu hører hjemme i. For 
vi er jo så gode til at skabe os førstehåndsindtryk!

Og det er vi da sikkert. Men hvad er det lige, vi skaber et første-
håndsindtryk af? Og hvilken arrogance er det at tro, vi kan summe et 
andet menneske op, i al dets kompleksitet, på få øjeblikke? Det, vi gør, 
er, at vi røntgenfotograferer øjeblikket med det pågældende menneske i. 
Du ved, sådan lidt ligesom de feriebilleder, du kan få taget i Legoland og 
Disneyland, hvor du stikker hovedet ud gennem en papcowboy, og lige 
pludselig ser dit ansigt ret westernagtigt ud.

Noget tyder på, at vi faktisk er ret gode til at danne disse indtryk. En 
hurtig scanning af de millioner af data, som personen i netop den situa-
tion, på netop dét tidspunkt, byder på. Så har vi et billede. Desuden er vi 
trænede til efterfølgende at frasortere de informationer, der trækker i en 
anden retning end vores førstehåndsindtryk. 

Fanden stå i at tage fejl! For dybest set er det noget af det, vi hader aller-
mest: at tage fejl. Det rokker ved fundamentet under vores fødder og ved 
sikkerheden i vores indre system. Det udfordrer vores behov for at have 
et nogenlunde stabilt indtryk af, hvad verden er for en størrelse. Et ind-
tryk, vi som regel låser os fast på allerede som unge voksne, hvorefter vi 
kun yderst modstræbende ændrer opfattelse: Gulerødder er søde, citro-
ner er sure, politikere har ingen jordforbindelse, Mærsk-folk er hæderlige 
og så videre. Men verden er vild og uforudsigelig, og det er intet under, 
at vi gerne vil have en eller anden grad af sikkerhed. Om ikke andet så i 
vores eget lille indre univers.

Det siges, at følelsesmæssig modenhed handler om at kunne rumme 
to modsatrettede følelser på samme tid. Jeg vil tilføje, at mental moden-
hed handler om evnen til at opfatte verden, som den er. Lige nu. Ikke som 

vi ønsker eller frygter, den skal være, eller som den plejer at være. Men 
det kræver, at dit sind er spændstigt, og at du i er mental topform. Hvis 
du er det, har du mulighed for løbende at undersøge, om dine antagelser 
tager afsæt i den aktuelle virkelighed eller ej. Hvilket de, som sagt, sjæl-
dent gør.

Du ved, hvordan det er at vågne en morgen, og noget er helt galt. Sik-
kert en dårlig drøm (min seneste drøm handlede om min døde mor og 
hendes voksagtige kolde kind, hvilket ikke var nogen god start på dagen). 
Men uanset hvad, så har du fået det forkerte ben ud af sengen. Morgen-
rutinen byder på skænderier med børnene, sur mælk, ingen rene strøm-
per og den eneste gang i livet, hvor du kommer til at bruge håndcreme i 
stedet for tandpasta. Der er næsten ingen benzin på bilen, du glemmer 
din mobil og må vende om. Inden du overhovedet når frem til kontoret, 
er dagen smadret. I hvert fald denne mandag morgen. Og derefter bliver 
det kun værre. Alt, hvad du rører ved, går i stykker. Enhver samtale bliver 
skærende, du kan ikke formulere dig klart, du kommer for sent til alle 
møder i løbet af dagen. Kort sagt, enten er du en idiot, eller også er resten 
af verden. Afhængig af hvilken disposition, du har. Alt, hvad du oplever 
denne famøse mandag, opleves gennem et filter af negativitet. Og bliver 
derefter. 

Du kender sikkert også til at vågne en morgen, som starter med god 
sex og fortsætter med solen, der skinner ind på ungernes glade ansigter. 
Bilen er nyvasket og du har et par gode opkald. På sådan en dag opleves alt 
i et positivt skær, og det meste synes muligt. Men faktuelt kan det være 
det være de samme begivenheder, der foregår i løbet af dagen i de to for-
skellige tilfælde: de samme møder, de samme samtaler, de samme ud-
fordringer. Men du oplever dem blot meget, meget forskelligt, fordi du 
ser, hører, mærker dem gennem et sort eller et rosenrødt filter. Så meget, 
meget langt hen ad vejen er det måden, du opfatter og fortolker verden 
på, der afgør om du er lykkelig eller ej. Om du er vred, tilfreds, selvmed-
lidende, misundelig, taknemmelig. Det har sjældent noget med de kon-
krete, faktuelle forhold at gøre. 

Faktisk viser nyere tids forskning, der bekræfter, at folk svinger tilbage 
til deres oprindelige lykke-/tilfredshedsniveau i løbet af et år. Uanset, 
om de er blevet lotto-millionærer eller ramt af en dødelig sygdom. Tænk 
lige over det: på et år…! Så der er altså ikke meget fakta bag et ønske om at 
skyde skylden for vores dårlige humør på ydre omstændigheder.
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REALITETSSANS I EN SEKTOR I KRISE  
– OG KUNDERNES BEDØMMELSE

På et vist plan kan sagerne med Lehman Brothers, IT Factory med flere siges 
at være udtryk for, at skinnet bedrager. At førstehåndindtryk i form af veltalende 
mennesker, tiltalende forretningsmodeller og en måske lidt for stærk tro på egen 
dømmekraft var starten på en resultat- og imagemæssig rutsjetur, som nok ender 
med at ændre vores selvopfattelse. Det er ikke rart, men måske nødvendigt med 
sådanne wake up calls, når en stor, gammel og næsten vanemæssig ufejlbarlig 
virksomhed skal slippe ud af sig egen skygge. Selv om det gjorde ondt at tage 
slagene, så tror jeg, at det på den lange bane var godt, at det skete. Alle er 
ligesom vågnet op og ser verden mere klart nu. Overdreven optimisme blev først 
begsort pessimisme, men nu vil jeg kalde det oplyst realisme – vi har lært at se 
tingene, som de er, og handle ud fra det. Vi har også lært at se os selv, som vi 
er. Det åbner for, at vi kan arbejde målrettet med at blive bedre til en række ting. 
Blandt andet til at opsøge og lytte til feedback og se os selv udefra. Måske vil 
kunderne i fremtiden opleve os som mindre forudindtagede, mere lydhøre og 
mere klarsynede. 

– Frank Dybdal Lilleøre, first vicepresident, Danske Bank

Viktor E. Frankl var en østrigsk professor i neurologi og psykiatri, som 
under 2. Verdenskrig tilbragte en årrække i en koncentrationslejr. Under 
sit fangenskab studerede han de skæbner, der overlevede, og de, der 
ikke gjorde, og prøvede at forstå forskellen på de to. Hans tænkning 
er helt igennem eksistentiel og funderet på personlig oplevelse af dybe 
menneskelige lidelser. Noget af det, han erfarede og senere satte i 
system som en ny type terapi, logoterapi, var, at selve vores værdighed 
og frihed som mennesker består i vores evne til at bestemme, hvordan vi 
opfatter livet. Selv i den slags forfærdelige situationer, hvor den faktuelle 
virkelighed er for brutal til at forestille sig. Selv i de situationer har vi 
valget mellem at møde vores undertrykkere med had eller tilgivelse. Vi har 
valget mellem at opfatte livet som smertefuldt eller livsbekræftende. Vi 
har altid et valg, der gør det muligt for at slippe ud af offerrollen i selv de 
mest forfærdelige omstændigheder. Hvis vi vel at mærke har kontrol over 
vores sind.

Men det kræver en del træning at ophæve forskellen mellem den ydre 
og den indre virkelighed. Den ydre virkelighed er det faktuelle, konkrete. 
Den indre er den fortolkning, vi ser den pågældende situation igennem. 
Det vil sige, at du i værste fald kan gå gennem livet uden at være i kontakt 
med den faktuelle virkelighed. Hvilket mange gør. Vi tror – fejlagtigt – at 
virkeligheden ofte handler om os, hvad den ret sjældent gør. Vi har præ-
stationsangst før den store præsentation, fordi vi tror folk husker, hvad 
vi har sagt, og hvordan vi har optrådt, til trods for at de fleste er langt 
mere optaget af sig selv. Vi tror at andre bemærker såvel vores positive 
som negative bedrifter på jobbet, mens faktum er, at vi hurtigt er ude af 
kollegernes sind, når vi forlader en virksomhed. Vi fylder i det hele taget 
langt mindre i andres bevidsthed, end vi er tilbøjelige til at tro. 

Alt afhænger af øjet, der ser  
En af mine munkevenner maler disse helt vidunderlige, spæde akvareller. 
Motiverne er lidt forskellige, ofte af ham selv i selvironiske situationer. 
Som en mager munk med stikkelsbærben i sneen eller siddende i dyb, 
velsignet meditation under en kokospalme, hvor en kokosnød har revet 
sig løs og er på vej i frit fald mod hans skaldede hoved. Et andet af hans 
foretrukne motiver er naturen i smukt forfald. Et af dem, jeg har hængen-
de på væggen, er et billede af to frangipanier (blomsten, der ligner porce-
læn og dufter så fint). Den ene blomst er tydeligvist lige faldet fra træet 
og er stadig smuk. Efter vores forestillinger, vel at mærke. Perfekte blade, 
uberørt, hvid. Den anden har ligget længere på jorden, og dens blade er 
begyndt at rådne.

Det, der er friskt det ene øjeblik, er råddent det næste. Vi foretrækker 
det friske og afskyr det rådne. Munken forsøger at vise os, at begge dele er 
lige smukke. Lige værdige, lige betydningsfulde. 

For hvis vi ikke forestår det, tilbringer vi livet med at frasortere rigtigt 
meget. Vi foretrækker noget frem for noget andet. Og det betyder, at vo-
res lykke er betinget af, at vi er omgivet af netop det, vi foretrækker. Hvad 
stiller vi op med alt det andet? Alt det, der ikke møder vores positive be-
dømmelse.

Som i ethvert samfund har vi nogle faste normer for, hvad der er godt, 
og hvad der ikke er. Der vil være dybtliggende moralske værdier, som vi 
deler med andre samfund og mere overfladiske værdier, der netop adskil-
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DALE CARNEGIES GUIDE TIL VENNER,  
INDFLYDELSE OG FREMGANG

Grundlæggende teknikker til at håndtere mennesker
• Undlad at kritisere, fordømme, beklage dig.
• Vær ærlig og ægte i din anerkendelse af andre.
• Stimuler et stærkt behov i den anden person.

Hvordan du får folk til at kunne lide dig
• Vær ægte interesseret i andre mennesker.
• Smil.
• Husk, at en mands navn for ham er den sødeste og vigtigste lyd i et hvilket 

som helst sprog.
• Vær en god lytter. Opmuntr andre til at tale om sig selv.
• Tal om ting, som har den andens interesse.
• Få den anden til at føle sig betydningsfuld, og gør det på oprigtig vis.

Hvordan du overbeviser folk
• Undgå skænderier.
• Respekter andres meninger. Fortæl aldrig andre, at de tager fejl.
• Hvis du tager fejl, så indrøm det hurtigt og overbevisende.
• Start altid en samtale på en venlig måde.
• Begynd med spørgsmål, den anden er nødt til at svare ja til.
• Lad den anden tale.
• Sørg for at den anden føler, at ideen var hans.
• Prøv oprigtigt at se tingene fra den andens synspunkt.
• Sympatiser med den anden.
• Appeller til ædle motiver.
• Dramatiser dine ideer.
• Undgå udfordringer og at tale dårligt om andre.

En skønsom blanding af manipulation af andre og undertrykkelse af 
sig selv. Før den tid har der gennem århundrederne været skriftlige og 
mundtlige overleveringer af moralske kodekser, regler for god opførsel, 
religiøse retningslinjer og så videre. Det karakteristiske for tidligere ti-

ler vores kultur fra andre. Fra en relativt universel udbredt tro på men-
neskelivets betydning til en mere lokal definition af politisk korrekthed.

Og et af de moderne værdisæt, vi deler med andre (materielt) velud-
viklede samfund, er ideen om, hvad skønhed er. Den er ung, frisk, i god 
form og med glat hud. Det har udviklet sig til en fanatisme, der helt givet 
dækker over en eklatant og uindrømmet dødsangst, hvor vi idoliserer 
ungdommelighed. Desværre ikke kun i udseende, men efterhånden også 
i sproglighed, formåen, indsigt. Vi er et samfund af angst for alder og død. 
Ungdom er godt, alderdom er dårligt. Vi laver kirurgiske indgreb for at 
fastholde et givet skønhedsideal. Hvad siger det om os og vores holdning 
til livet?

Tænk, hvis vi kunne lære at definere skønhed som lige præcist sådan, 
tingene er. Lige nu, lige her. Frangipani-blomsten er smuk i sin friske 
sprødhed og i sit forfald. Menneskekroppen er smuk som barn, som ung, 
som gammel. Skønhed som andet og mere end etablerede og aktuelle de-
signnormer. Skønheden som det, der er.

Selvudviklingens vanvittige præmis  
I op mod hundrede år, har selvudvikling været et tema, der interesserer 
mennesket. Dale Carnegies ”How to Win Friends and Influence People” 
udkom i 1937 og er vel genrens største bestseller – (du kan stadig købe 
den!). Det var en af de første selvhjælpsbøger, som vi kender dem i dag. 
Og bare for sjov, lad os se, hvad Dale Carnegie anbefaler af selvhjælp på 
den tid. Før anden verdenskrig, før internettet, før kendskab til psyko-
logi blev hvermandseje, før resultatkravene blev personlige.
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ders selvhjælpsbøger (skriftlige eller ej) var troen på, at en moralsk, ukor-
rumperet karakter var fundamental for succes. Så hvis du opførte dig i 
overensstemmelse med de moralske forskrifter, var du tættere på målet. 

Senere kom selvudvikling til at handle om at manipulere andre til at 
gøre det, man ønsker. Og endelig – der, hvor vi er i dag – handler selvud-
vikling overvejende om at ændre eller manipulere sig selv, sin måde at 
tænke, føle og handle på, for at komme tættere på den evigt flygtige lykke. 
Så traditionen med at leve på en bestemt måde, opføre sig på en bestemt 
måde – for at opnå større lykke, er bestemt ikke ny. Selvudvikling har i 
mange år været og er fortsat en massiv industri på verdensplan. 

Der er naturligvis ikke noget galt med et ønske om at forbedre sig. Det 
er indiskutabelt, at hvis du ønsker at køre bil, så er det en fordel at træne 
din kompetence til det. Hvis du vil gå fra en pc til en Mac, er du nødt 
til at lære nye it-kompetencer. Hvis du vil højere op i hierarkiet, må du 
forbedre visse ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Så langt, så 
godt! Det giver mening at tale om en forbedring af konkrete, tekniske 
og faglige kompetencer. At tilegne sig viden, teknik, rutine og erfaring 
inden for de områder, du ønsker at excellere i. Det er, når vi begynder at 
ville ændre vores dybere personlighed, vores væren, vores måde at tænke, 
føle og handle på, at det gælder om at være på vagt. 

I dag virker det, som om selvudvikling har overtaget tidligere tiders 
religiøse forhold. Vi kan ikke længe finde trøst eller forløsning i en eks-
tern gud og tilstræber i stedet at finde det ved at riste vores sjæl over en 
konstant kritisk flamme og maltraktere vores stakkels vaner til ukende-
lighed. Selvudvikling er løftet om forløsning, om lykke, om succes, om 
kærlighed: ”Hvis jeg bare udvikler mig nok, rigtigt, helt – så bliver jeg 
lykkens ejer. For altid.”

For et par dage siden holdt jeg et større foredrag, hvor jeg spurgte 
deltagerne, hvad de egentlig mente med selvudvikling. Og de svar, der 
kom, pegede alle i retning af en forbedring. At blive et bedre menneske. 
I erhvervslivet har vi længe talt om, at hvis der ikke er udvikling, så er 
der afvikling. Udvikling er – forretningsmæssigt, samfundsmæssigt og 
jo altså også personligt – en nødvendighed for ikke at udsætte sig for det 
forfærdeligste af alt, nemlig stagnation, stilstand, status quo eller endnu 
værre: tilbageskridt.

Igen – det giver måske god mening at tale om udvikling i en række tek-
nologiske, økonomiske og faglige universer. Men den forfærdelige sand-
hed er, at når vi taler om ”levende mennesker” og vores sjæle” – så hviler 

selvudvikling på en grundantagelse om, at vi ikke er gode nok, som vi er. 
At tale om, at et menneske skal realisere sit potentiale, er en understreg-
ning af utilstrækkelighed, og selve begrebet giver jo associationer til den 
oldgamle fabel om væddeløbet mellem skildpadden og haren: Du kan al-
drig vinde over dit potentiale! Det vil altid være uden for din rækkevidde. 
Og det betyder jo, at den yderste konsekvens af livslang selvudvikling er, 
at du aldrig helt er, som du skal være. Hvilket jo i sig selv er en fænomenal 
og tragisk afstandtagen fra livet, som det nu er dit at leve. 

At tilbringe et liv i selvudvikling er at tilbringe et liv i konstant selvkri-
tik. Du er og bliver aldrig god nok. Og her kommer så den mest ironiske 
del: Det er kun de færreste af os, der i virkeligheden ved, hvad vi vil for-
bedre. De fleste mennesker svarer vævende og uklart, når spørgsmålet 
stilles. Det bliver måske til lidt a la:

• Jeg vil gerne være mere nærværende, rolig, tolerant og rummelig.
• Jeg ønsker større gennemslagskraft, at være bedre til at sætte 

grænser og gå efter mine behov.
• Jeg vil gerne være mere udadvendt, underholdende og festlig.
• Jeg ønsker at blive mindre utålmodighed og aggressiv, bedre til at 

acceptere at ting tager tid.

Alt sammen personlige kompetencer, der måske nok kan hjælpe dig med 
at skabe et succesfuldt liv eller sågar bare at overleve, men som ikke i sig 
selv har noget med vores selv, det vil sige med vores inderste følelse af 
jeg, at gøre. Men så længe vi kaldet det ”selvudvikling”, så længe tillader 
vi en antagelse om, at vores selv, vores jeg, ikke er godt nok, som det er. 
Og desuden er det jo sådan, at det der med selvet og jeget er ret ustabile 
størrelse. Ganske vanskeligt, faktisk umuligt, at opleve et stabilt, uforan-
derligt, konkret selv. 

Så hvad er det lige, vi udvikler? Eller forsøger at udvikle? For når det 
kommer til stykket, så indeholder vi alle jo de fleste kvaliteter på forskel-
lige tider, i forskellige situationer: Jeg bliver utålmodigt aggressiv, når 
kamphundeejerne kræver, at min lille sky hund skal i snor, fordi de ikke 
kan styre deres køtere. Men har masser af tålmodighed og rummelighed 
over for min niece. Jeg er udadvendt, når jeg står på scenen, men indad-
vendt, når jeg skriver bøger. Så i givne situationer kan jeg nå ret langt ud 
på aggressionsaksen – og i andre besidder jeg moder Theresas tålmodig-
hed og blidhed. Hvad gør det mig til? Angriber eller beskytter?
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Det, jeg gerne vil opmuntre til, er, at du bliver lidt mere vurderende 
i din indstilling til din egen udvikling. For eksempel ved at skelne mel-
lem at forbedre dine kompetencer, hvad enten de er tekniske, faglige el-
ler sociale – og ved at tro, at du skal udvikle dig selv. Du er, som du er. I 
dette øjeblik, i denne situation. Om nogle år er du anderledes. Om nogle 
minutter er du anderledes. I en anden situation er du anderledes. Dit selv, 
du, din sjæl, din kerne, den, du virkelig er – er en flydende størrelse, der 
afspejler situationer, stemninger, tider og sammenhængen. Men du er 
altid o.k. Du er sådan set lige præcis, som du skal være. Hvordan kan du 
være andet? 

Det virker, som om der er kønsforskelle i måden, mænd og kvinder 
betragter selvudvikling. Ingen tvivl om, at der er flere kvinder end mænd, 
der læser selvhjælpsbøger, går på udviklingskurser og i det hele taget 
bruger tid på selvudvikling. Men der er også en anden markant forskel, 
nemlig det håb og den drøm, der ligger neden under selvudviklingsind-
satsen. Pengene, vi betaler. Bøgerne, vi læser. Tiden, vi bruger. Og den 
konstante, ubønhørlige selvkritik, der følger med. Hvor kvinder i essen-
sen håber på at blive gode nok til at blive elsket, så har mændene ofte et 
andet motiv, nemlig at forbedre deres præstationer, jagten på guldet. 

Jagten på kærligheden. Jagten på guldet. Og det kan så få os til at leve i 
en konstant selvkritisk tilstand, hvor vi aldrig helt er gode nok. Sikke et 
spild!

Moderne positivitet og retten til at være sur
Der er virkeligt gået mode i at være positiv. I sporten og erhvervslivet og 
mange andre dele af samfundet har vi adopteret den amerikanske livs-
tilgang, som advokerer positive tanker, high fives og en can do-attitude.

Og jeg er da også sikker på, at det skaber bedre resultater at gå ind i 
en situation med gode intentioner, høje ambitioner og vindermentalitet 

– end det modsatte. Men jeg ved bare fra mit eget liv og de mennesker, 
der er kommet gennem mit professionelle virke, at forstillelse er det hår-
deste, vi kan gøre mod os selv. At være i et ægteskab, hvor kærligheden 
er brændt ud, at være i en virksomhed, hvis værdier man ikke deler, at 
foregive følelsesmæssigt overskud, når man trænger til at krumme sig 
sammen i fosterstilling og græde – det er hårdt. Det er umenneskeligt, og 
det er ikke autentisk.

Så mit forslag går på at være med det, der er. Ikke mere, ikke mindre. 
Undlad at pace dig selv højere, end din sjæl kan følge med. Tillad dig 
selv at være lidt mere tilbagetrukket end resten, hvis du er et indadvendt 
menneske. Lad være med at hoppe med på tidens positive psykologi som 
et diktat om altid at fokusere på potentialer, muligheder og styrker. Ikke 
fordi positiv psykologi ikke er en fortrinlig teori. Men det er bare en teori, 
der – ligesom enhver anden teori – ikke indeholder hele sandheden om 
dig eller om livet. Der er dage, hvor du er positiv og optimistisk. Og der er 
dage, hvor du er sur. Det er o.k. Det er ikke alene menneskeligt, men helt 
i overensstemmelse med universets love, hvor vekselvirkninger skaber 
liv og bevægelse. 

Kriser er sjælens spejl  
Ganske som vi har bestemte normer for, hvad der er godt, har vi tilsva-
rende normer for, hvad der ikke er godt. Og selv om især de mere kul-
turelt velfunderede og de politisk venstreorienterede velkommer krisen 
som en vej mod større fællesskab, mod en revision af materielle værdier 
og i det hele taget et trin tilbage til en menneskelighed, vi synes at have 
tabt – ja, så er krisen dog for mange mennesker både angstfyldt og provo-
kerende. Men det er jo altså kun set i lyset af tidligere års utøjlede vækst 
og grænseløse opportunisme. Selv med et mistet job, huset på tvangsak-
tion eller firmaet i konkursforhandlinger, så er det vel vanskeligt at bilde 
os selv ind, at livet er materielt hårdt her i landet sammenlignet med an-
dre steder i verden. 

Det er bare ikke så nemt længere. Der kræves noget af os igen. En stør-
re indsats, en skarpere kompetence, et mere veludviklet mådehold. Men 
krisen er også en fantastisk mulighed for at lære os selv og virkelighe-
den at kende. En mulighed for at komme under lagene af vane og ønske-
tænkning. Det er, når vi presses hårdere, end komforten bryder sig om, 
at vi konfronteres med vores sande jeg. Det er, når ting bliver svære og 
ikke længere kommer helt så meget af sig selv. Det er, når omgivelserne 
snapper og snerrer, fordi alle er pressede, og det er alt for svært at få øje 
på lyset. Det er, når livet kræver mere af os, end vi er vant til. Det er på 
de tidspunkter i livet, vi lærer vores reaktionsmønstre at kende i dybden. 
Det er der, vi kommer til at stå ansigt til ansigt med os selv.

Er du en af dem, der er bedst i modgang, hvor dit sind bliver skarpt 
som en ragekniv, dit fokus usløret, og du pludselig har adgang til andre 
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og dybere lag af din kreativitet og intuition? Eller mister du modet, går i 
flyverskjul og venter på, at tingene går over? Er du en af dem, der bliver 
lettet, når driften udfordres – eller mister du orienteringen, når dagligda-
gen kalder på radikalt andre forretningsformer? Er du den, du gerne vil 
være? Hvis ikke, er det nu, du skal bestræbe dig på at blive bedre, stærkere, 
mere klar og fokuseret. For du får brug for overblik, klarhed og fokus i 
den kommende tid. 

Brug krisen som træningsmulighed for at se tingene, for hvad de 
er. Hverken større eller mindre. Det er den bedste forudsætning for at 
iværksætte de nødvendige tiltag. Om du så skal tale situationen op for 
at bevare momentum og motivation i organisationen, er en anden snak. 
Men undlad at foregøgle dig selv noget, der ikke er, og undlad at vurdere 
situationen værre, end den er. Væn dig til at acceptere, at det er, som det 
er. Hverken mere eller mindre. Og husk, at selv krisen som begreb er re-
lativ.

Lykken er, hvad du gør den til  
Langt hen ad vejen kan vi selv bestemme, om vi vil være lykkelige eller 
ej. Hvis lykke vel at mærke er på din dagsorden. Den er på min, blot ikke 
i den sødladne, parfumerede, glansbilledagtige udgave, vi favoriserer i 
disse år. For mig er lykken rå og blodig og intens og afvekslende og insi-
sterer på, at jeg er fuldt opmærksom, helt vågen og ganske klar. Du har 
sikkert en anden forståelse af, hvad lykke er for dig. Men vid, at du kan 
definere dig til lykke. Du kan faktisk beslutte dig for at være lykkelig. Lidt 
a la talemåden: ”Det er ikke, hvordan man har det, men hvordan man 
ta’r det”.

Det er ret snedigt faktisk. Hvis du går ef-
ter den samme definition af lykke, som alle 
de andre (hvem det nu end er), så accepte-
rer du at være i konstant lykke-underskud. 
For kun sjældent, om nogensinde, vil det 
lykkes os at leve op til og have de forhold 
til stede i vores liv, som man ynder at fremstille som lykkeskabende: den 
romantiske kærlighed, den materielle overflod, en harmonisk familie, 
kloge, loyale venner, succes med vores kreative og præsterende udtryk, 
et sundt legeme og et roligt sind i en skøn indpakning. Hvorimod, hvis du 
definerer lykken som indholdet af dette øjeblik, så er du lykkelig. Hele tiden. 

Ret enkelt, ret snedigt.
Men så enkelt er det nok kun for de allerfærreste. De fleste af os jager 

gennem livet i en uendelig stræben efter mere, mindre, anderledes. Og 
fint nok med det. Der er en mængde energi og kraft i ønsket om lykke. 
I begæret efter mere. I drømmen om et anderledes liv. Masser af kraft, 
masser af gåpåmod. Så længe vi bare ikke tilbringer hele livet i en kon-
stant jagt på det endnu ikke eksisterende. Så bliver det hele ligesom lidt 
trist.

HVORDAN MÅLES LYKKE?

Moderne lykkeforskning står over for et pudsigt dilemma, nemlig at selvom folk 
bliver stadig rigere, øges deres lykke ikke proportionalt. Der findes to teorier, som 
kan forklare dette:
Sammenligningsteorien: Det, som gør os lykkelige, er at have mere end dem, 
vi sammenligner os selv med. Jeg er altså kun lykkeligere over at have fået ny bil, 
indtil min nabo også køber sig en ny.
Aspirationsteorien: Her antages det, at det, som gør mig lykkelig, er at nå mine 
mål. Når disse mål er nået, vil jeg uundgåeligt sætte nye, højere mål for mig selv. 
På den måde flytter jeg hele tiden mine personlige succeskriterier.  
[…] Forsknings- og konsulentvirksomheden Kairos Future sammenligner Danmark 
med Sverige, Norge, Finland, Spanien og Frankrig og baserer sin undersøgelse 
på 7.000 tilfældigt udvalgte respondenter udvalgt efter alder, køn og geografi. 
Kairos Future har defineret tre begreber som vigtige i forhold til lykke: 1) Positivt 
tankesæt, 2) tilfredshed med kærlighedslivet og 3) tilfredshed med arbejdslivet. 
Danskerne ligger højest når det drejer sig om tilfredshed med parforholdet, 
forventninger til egen og samfundets fremtid, tilfredshed med arbejdsplads og 
ambitionsniveauet.

– Mikkel Nørskov Kjær,”Berlingske Research”, 20. februar, 2008

Hvis vi skal tage ovenstående for pålydende, så er vi danskere meget til-
fredse med vores mænd og koner, med jobbet og med samfundet – vi har 
bare ikke det mest positive tankesæt. Vi er sådan lidt konen i mudder-
grøften-agtige: Vi har det faktisk ret godt, men kan ikke rigtigt se det.

hvis du definerer lykken 
som indholdet af dette 

øjeblik, så er du lykkelig. 
Hele tiden.
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”Shit or get off the pot”   
Zenbuddhisterne har et meget realistisk forhold til livet. Faktisk handler 
zen først og fremmest om at møde livet uden filter, sådan råt, ufarvet, 
ubearbejdet, lige nøjagtigt, som det er. Denne indstilling afspejler sig i 
sproget, så når en zenbuddhist ønsker at forklare, at du enten må gøre 
noget ved det, du er utilfreds med, eller acceptere det – ja, så kan det for 
eksempel forklares som i overskriften. Uromantisk, provokerende, uden 
medlidenhed. Underligt nok, så byder zentraditionen samtidig på nog-
le af de smukkeste, mest raffinerede delikate digte. De mestrer sproget 
både som en hammer og en kalligrafipensel. De forholder sig til livet helt 
og aldeles nøgternt. Råt, faktisk. Og dog har de en ynde og æstetik, der er 
næsten overjordisk. 

Og det mest forunderlige er, at zenbuddhisterne ikke selv opfatter yn-
defuld æstetik og rå virkelighed som modsætninger.

Vi er et vægelsindet folk, vi danskere. Måske fordi det er så få ting, der 
virkeligt er på spil for os. Vi kan gå på arbejde uden at risikere en selv-
mordsbombe på vejen; vi skal ikke stå mange timer i kø for at skaffe mad; 
vi bliver ikke fængslet for at udtrykke selv de mest stupide ting. Vi har 
endda friheden til at lade andre tage sig af os (mere end halvdelen af dan-
skere får i skrivende stund løn af staten). Vi har det sådan set ret godt. Og 
dog har vi gjort en folkesport ud af at brokke os. Blandt de mere velud-
dannede og velstillede klasser er det måske mere subtilt.  Men utilfreds-
heden siver gennem vores samtaler – enten direkte og meget tydeligt, el-
ler i omskrevet form, hvor vi fremhæver os selv og vores egen indsats og 
dermed i det usagte indikerer, hvor idiotisk resten af verden er. Vi er ikke 
nye udi brokkeriet. Vi er født ind i det og vi har mange års træning.

Og der er jo noget meget lækkert over at kunne brokke sig. Lidt lige-
som at klø et sår. Yderst tilfredsstillende, med en vag anelse om at det 
ikke er sundt i længden. Det føles bare godt lige nu. En måde at lukke 
lidt damp ud på. Og helt uomtvisteligt en måde at undskylde vores egen 
manglende indsats. Undskylde, hvorfor vi stadig ikke har gjort noget 
ved situationen. At være utilfreds, sådan bare lidt, er en tilstand, mange 
mennesker lever i. Har vænnet sig til. Den milde utilfredshed er vores 
standardindstilling. 

Brokkeri er uforpligtende – men det er også en demonstration af, at jeg 
ikke kan gøre noget ved situationen (ofte på grund af min egen doven-
skab). At brokke sig uden at handle er en tilskuersport. Og en stensikker 
måde at forblive i en offertilstand på.

Anonyme Alkoholikere har i mange år gjort brug af nogle smukke og 
kloge ord, som gennem tiden har være tilskrevet såvel fortidens munke 
som moderne rockmusikere eller som nutidens Dalai Lama: 

”Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. 
Mod til at ændre de ting, jeg kan. Og visdom til at se forskellen.” 
Eller – som tidligere nævnt – ”shit or get off the pot”.

Sådanhed og accept  
Hvis overskriften lyder kryptisk, er det blot, fordi du her introduceres til 
et nyt begreb, nemlig sådanhed. Et begreb, der om kort tid giver mening. 
Håber jeg … 

Sådanhed er et buddhistisk udtryk for lige netop sådan, som tingene 
er. Hverken mere eller mindre. Det er, som det er. Det er således. Der er 
intet resignerende eller passivt new age-agtigt over dette. Det er præ-
cist, som en af vores mindful leadership®-deltagere, en analytisk vi-
denskabsmand og leder – udtrykte det: ”Det er helt igennem rationelt 
at acceptere tingenes tilstand, som de er. Og det er forudsætningen for at 
kunne arbejde effektivt videre i den retning, man ønsker”. Alt andet er jo 
en illusion. Og et ret dårligt udgangspunkt for at gøre den rette indsats.

Når man for eksempel sidder der i tandlægestolen, og tandlægen har 
albuen mast ned mod ens bryst, kæberne er ved at gå af led, lyset blænder, 
lyden er absolut angstprovokerende, og for at det ikke skal være løgn, så 
er alle torturinstrumenterne inden for synsvidde! Når det sker, så er der 
en vej ud af det helvede af smerter og ydmygelse og angst, og hvad man 
nu ellers får tiden til at gå med i tandlægestolen. Og vejen ud er: sådan-
hed!  Det er en neutral konstatering af: ”Der er en albue på mit bryst, en 
lampe der lyser i mine øjne, instrumenter inden for mit synsfelt og så 
videre og så videre”. Det er, som det er. Lige nu. Det er ikke en gentagelse 
af tidligere besøg hos skoletandlægen. Ej heller er det en levendegørelse 
af vandrehistorien om tandlægen, der knækkede boret ned i en mands 
kæbe. 

Der er blot dette: en albue, en lyd, nogle synsindtryk, en vag smerte, 
der trænger gennem bedøvelsen. Intet mere, intet mindre. Det er bare 
således.

For når du slipper kampen mod nuet, slapper kroppen af, sindet fal-
der til ro, og det bliver muligt at være i selv ret forfærdelige situationer. I 
modsætning til, at sindet hidser sig op i vrede, afmagt, selvmedlidenhed, 
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frygt, og kroppen er kampklar med adrenalinen og kortisolen og alle de 
andre stresshormoner sprøjtende rundt i systemet.

Sådanhed er accepten af tingenes tilstand, som de er lige nu. Det er 
ikke resignation eller opgivelse, men det er til gengæld heller ikke en 
kamp mod nuet. Ethvert øjeblik, du bedømmer følelsesmæssigt negativt, 
er jo i virkeligheden en kamp mod nuet. Så tænk lige efter, hvor ofte du 
egentlig er i kamp med øjeblikket. Hvor ofte du lægger negative følel-
sesmæssige bedømmelser ned over, hvad der i essensen kunne være en 
neutral, konstaterbar situation.

Sådanhed er neutralisering af følelserne. Hvilket du sikkert vil god-
kende, så længe det er negative følelser, vi taler om. Måske er du mindre 
villig til at slippe de fede følelser. Men det er rart at slippe for selvmedli-
denhed, vrede, ærgrelse, skuffelse, stress og så videre. Det er for eksem-
pel den fulde accept af, at du måske lige nu sidder forkrampet og umen-
neskeligt sammenfoldet på økonomiklasse i et fly på tværs over Atlanten. 
Vred over ydmygelsen ved at sidde på monkey-class, irriteret over klov-
nen ved siden af, som maser sin albue ind over armlænet. På din side! 
Fuld af selvmedlidenhed over al den fysiske diskomfort. Hvis du kan ac-
ceptere situationen i sin sådanhed, så vil du stadig sidde sammenkrøllet, 
sidemanden vil stadig have sin albue over på din side, og din krop vil 
stadig være martret af flymad og manglende bevægelse. Men det er o.k. 
Det er, som det er. For lige nu er der ikke andet at gøre ved det. Lige nu er 
det spild af god mental og følelsesmæssig energi at være vred, selvmedli-
dende, irriteret. Spild af ressourcer. Ikke værdiskabende. Så bare slip dem. 
Slip alle disse negative tanker og disse negative følelser og bare sig til dig 
selv: ”Det er sådan. Lige nu!”

Brug i stedet energien på at koncentrere dig om din bog eller filmen. 
Eller sov. Eller tænk på, hvad du har at være taknemmelig over. Eller lav 
en strategi for den virksomhed, du altid har drømt om at starte op. Eller 
find en måde at forbedre kundeservicen i dit firma.

Buddhismen har en rigdom af fabler, der på eventyrlig vis illustre-
rer forskellige filosofiske punkter. En af disse, en klassisk zenfortælling, 
forklarer, hvordan bjerge bare er bjerge, og floder bare er floder, før man 
begynder at meditere. Man oplever, hvad man ser. Når man så er kom-
met godt i gang med sin meditationspraksis og er blevet opmærksom på 
en dybere mening end den tilsyneladende, er bjerge ikke længere bare 
bjerge, og floder ikke længere bare floder. Nu kan der fortolkes og ana-
lyseres og opleves nuancer og mange lag. For til sidst – når ens meditati-

onspraksis fordybes yderligere, og man lærer at se om bag – ikke bare den 
tilsyneladende verden – men også bag den dybere mening (som viser sig 
at være endnu et lag af subjektiv fortolkning), er bjerge igen bare bjerge, 
og floder er igen bare floder. Hvad skulle de ellers være?

Det samme oplever jeg med vores kursister. I starten er der skepsis: 
Ting er jo, som de giver sig ud for! Senere kommer en kortere eller læn-
gere periode med overbevisning og trang til at fortælle resten af verden 
om denne dybe indsigt. Og så – på et tidspunkt, for de fleste, indtræffer 
skuldertrækket: Det er jo, som det er. Ikke mere, ikke mindre. Et bjerg er 
et bjerg. Nogle gange er der indsigt, andre gange kaos. Nogle gange er der 
ro, andre gange rastløshed. 

Det er sådan. Og kun sådan.
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”Why do you stay in prison 
when the door is so wide open? […]”

– Jalal ad-Din Rumi, Desert Songs, oversat af Coleman Barks

I vores ende af verden, i vores tid, er frihed et begreb, vi tager for givet. Vi er vokset op 
med og i frihed. Vi har friheden til at vælge politisk og seksuel orientering. Til at vælge 
uddannelse, fag og arbejdsplads. Til at vælge, hvordan vi vil disponere vores penge. 
Hvordan vi vil udtrykke og udfolde os. Der er meget få grænser for friheden. 

Frihed er både et stort ord med mindelser om tider, hvor livet var kortere, hvor dag-
ligdagen fyldte mindre, og mennesker kunne være lidt større. Men det er også et gan-
ske dagligdags begreb. Der er den store frihed og den lille frihed. Friheden til at leve, 
elske, tænke – uden at blive fængslet, tyranniseret, torteret, dræbt – versus friheden til 
at kunne komme igennem dagligdagen som det passer os, vælge bolig, job, ferie. Af-
hængigt af hvor vi er i livet, betyder den lille frihed forskellige ting. For en nybagt mor 
kan det være friheden til at sove igennem. For en bilist, der hænger på motorvejen i 
sydgående retning mod København en grå vintermorgen, kan det være ren og skær be-
vægelsesfrihed. For en entreprenør, der har fået andres indblanding ind med kapital-
tilskuddet, kan det være friheden til at kunne disponere uden at skulle forklare sig. For 
en husejer, der har gældsat sig en kende for ambitiøst, kan friheden være muligheden 
for at tage drømmejobbet til en lavere løn. 

Uanset hvordan vi vender og drejer det, 
handler frihed noget med at kunne gøre, 
hvad vi ønsker. Når vi ønsker det. Eller sagt 
på en anden måde: Frihed er at have kon-
trollen over vores eget liv, vores råderum, 
vores handlinger. Det er løftet om at kunne 
være den, vi er.

Almindeligvis tænker vi på kontrol som 
modsætningen til frihed – hvilket det bestemt også kan være. Men begreberne er også 
forbundet på anden vis; nemlig ved at selve konsekvensen af frihed, udbyttet af frihed 
er – kontrol. At være under egen kontrol, i modsætning til at være under andres kon-
trol. Frihed er at kunne gøre, som jeg vil. Uden ydre begrænsninger. Og dem er der dog 
kun få af her i landet. Ikke så mange bødler og diktatorer, ikke noget hemmeligt politi 

– men en ret veletableret retssikkerhed. For de uskyldige og alle os andre.  

Frihed er at have kontrollen 
over vores eget liv, vores 

råderum, vores handlinger. 
Det er løftet om at kunne 

være den, vi er.

FRIHED ER ET 
SPØRGSMÅL OM 
INDSTILLING
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Da jeg skrev min forrige bog i vinteren 2008, talte vi stadig om ”den finansielle 
krise”. Vi vidste ikke, hvor længe den varede, men mange af os var nok endnu ikke 
helt vågnet op til det faktum, at verden måske aldrig bliver den samme igen. I vinte-
ren 2008 føltes det stadig, som om det var en forbigående periode, hvorefter alt ville 
vende tilbage til en mere normal situation; det vil sige økonomisk oppustede og op-
skruede tider. To år er gået. Og vi taler ikke længere om ”den finansielle krise”. Vi er 
kommet på fornavn nu. Og der er ikke længere noget distancerende kendeord. Nu er 
det bare ”krisen”. Den, vi alle kan mærke. Den, vi kender. Den, der har lagt heftige 
begrænsninger på vores frihed. Den, der kontrollerer os.

Endelig fik vi noget, der lignede noget. Noget, der betød noget! Endelig kom der 
lidt alvorsfuldhed ind i vores liv. Og i krisens start gik vi rundt og fortalte hinanden, 
hvor godt det er, at vi har fået krisen (det gjorde vi i det mindste i det relativt veletab-
lerede miljø, jeg færdes i). Hvordan den kunne hjælpe os med at genfinde tabte dyder, 
forsvundne værdier og i det hele taget vende tilbage til en tilstand, hvor ting betyder 
noget igen. Efter år med overfladiskhed, sanseløst forbrug og en alt for lav barriere for 
den individuelle indsats.

Jeg hører ikke så mange lufte det håb længere. Nu er krisen bare en ting, der præger 
vores hverdag. Begrænser vores ferierejser, udhuler vores opsparede friværdi (under-
ligt begreb i øvrigt – en værdi vi får kvit og frit) og stavnsbinder os til hus og job. Til 
gengæld er vi blevet mere sure, mere snerrende, mindre tolerante. Krisen har desvær-
re ikke fået det bedste op i os. Snarere det værste.

Men ellers er der ikke så mange ydre restriktioner på vores personlige frihed. Til 
gengæld er der et væld af indre restriktioner. Faktisk rigtigt, rigtigt mange. Som om 
livet er så sindrigt indrettet, at i mangelen på ydre begrænsninger – så opfinder vi bare 
vores egne. De streger, vi snubler over. Det imaginære fængsel, vi lever i. De usynlige 
tråde, der holder os på måtten.

Når friheden skader 
Selv om du måske ikke går rundt og øver dig på at kunne definere be-
grebet frihed klart og entydigt, så vil du nok nikke til et af de bærende 
principper i vores grundlov om ”frihed under ansvar”. Hvilket vil sige, at 
vi har retten til at gøre, hvad vi vil, så længe det ikke skader andre. Og at 
vi dermed står til ansvar for at en sådan skade ikke forvoldes. 

Tænk, hvis vi kunne leve efter det! At gøre, som vi har lyst – så længe 
det ikke skader andre. Sikke et liv. Sikke en verden.

Men det er, som om ansvarsdelen er blevet lidt mindre betydelig, lidt 
mindre vigtig gennem de senere år, mens individets ret til at udtrykke og 

udfolde sig, som det lyster, har fået større vægt. Vi ønsker os ubetinget 
ret til at kunne gøre, som vi vil – uden restriktioner, uden begrænsninger 
og i sidste ende også uden at tage det fulde ansvar for, hvad vi siger og gør.

Da Muhammedkrisen rasede, blev vi for første gang i meget lang tid 
tvunget til at tage stilling til, hvorvidt vi rent faktisk havde ytringsfrihed, 
eller om den ytringsfrihed, vi troede var vores skandinaviske menneske-
ret, alligevel var begrænset af hensynet til vores sikkerhed. Ikke hensynet 
til andres følelser eller overbevisninger – men vores egen sikkerhed. Det 
var et wake up call for mange af os. En påmindelse om, at frihed er for-
bundet med ansvar. Og ansvarlighed. Og konsekvens. 

Da krisen var drevet over, glemte vi det igen. 
Og intensiverede efterfølgende blogaktiviteten. Enhver avis har et 

panel af bloggere. Enhver up to date-freelancer med egen hjemmeside 
blogger på livet løs. Blogging er en ny kommunikationsform, der om 
noget demonstrerer vores absolutte mangel på ansvarlighed over for vo-
res næste. Den negative, indimellem hadske og meget ofte respektløse 
tone, der præger bloggeriet, er en skamplet på vores offentlige debat. Og 
et massivt tegn på, at de hæmninger, hensyn og sociale konventioner, 
der tidligere begrænsede personlig udgydelse af idioti, svinskhed og an-
svarsløshed, er væk. Hvor langt vil vi gå, før vi begynder at indføre en 
almindelig respektfuld tone over for hinanden? 

Hvor langt vil vi tage den personlige frihed til at udtrykke os ucensu-
reret?

Grænser for friheden  
Når jeg spørger erhvervsledere, om de føler sig frie, plejer de at se un-
drende (i bedste fald) eller overbærende (i sjældnere tilfælde) på mig, før 
de svarer: Ja, naturligvis, føler de sig frie. De er jo frie! Men efter nogle 
yderligere spørgsmål, efter lidt dybere, lidt grundigere, lidt mere selv-
konfronterende refleksion og en times tid senere, er svarene uvægerligt 
anderledes.

Omvendt for medarbejdere. Under større foredrag for mennesker 
uden ledelsesansvar plejer jeg at bede folk række hånden op, hvis de føler 
sig frie. Lidt afhængigt af tid på året, vejret og andre stemningspåvirkere, 
så forbliver andelen af mennesker, der rækker hånden op, fordi de føler 
sig frie – under 20 procent! Og jeg har altså gjort det mange gange, over 
for mange mennesker. Men det interessante er, at denne gruppe med lidt 
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hjælp pludselig kan få øje på sit reelle råderum, på sine frihedsmulighe-
der.

Så ledere antager, de er frie, men indser med lidt hjælp at de – i meget 
højere grad end de troede – er bundet af indre, personlige begrænsninger. 
Mens mennesker uden ledelsesansvar umiddelbart føler sig meget min-
dre frie, men ret hurtigt kan få øje på, at mange af de frihedsbegrænsnin-
ger, de troede, de havde, blot er resultatet af deres egne tidligere valg og 
dermed – hvis de er villige til at betale prisen – kan fjernes. Men for begge 
grupper gælder det, at efter at have drøftet disse emner grundigt indser 
folk som regel, at grænserne for frihed i meget, meget høj udstrækning 
er formet af vores egne mentale konstruktioner, vores egne behov, vores 
egen frygt.

Vi er frie. Sådan da … 
Vi er frie. Inden for rammerne af – hvad?
Ja, en af begrænsningerne er vores personlige behov. De ting, der er 

vigtige for os. Vi er i forskellig grad slaver af vores begær, af vores frygt. 
Hvis du har et behov for at høre til, for at være en del af et fællesskab, så er 
du ikke fri til at opføre dig på en måde, som fællesskabet vil tage afstand 
fra. Hvis du har behov for materiel sikkerhed for at vide, du kan forsørge 
dig selv og din familie på passende vis, så er du ikke fuldstændigt fri til at 
tage konsekvensen af dine overbevisninger eller handle uden hensyn til 
den hånd, der føder dig.

En anden begrænsning er fantasien. Det er svært, meget svært at fore-
stille sig en frihed, der ligger uden for vores praktiske erfaring eller fore-
stillingsevne. Mange mennesker – måske ikke lige dig – men mange an-
dre, lever livet inden for imaginære fængselsmure. Det falder dem ikke 
ind, at tjekke om murene rent faktisk er solide. Og det er præcist det, den 
gamle persiske mystiker og digter Rumi mener i citatet til indledningen 
af dette kapitel, når han drilsk spørger os, hvorfor vi bliver i et fængsel, 
hvor døren er åben. Hvor det ikke er andet end vores egne behov og fore-
stillinger, der tvinger os til at blive bag murene.

En tredje begrænsning på friheden er vanen. Vi gør, hvad vi plejer. På 
den samme måde. Igen og igen. Det er alt for besværligt at skulle lære nyt. 
For besværligt at ændre måden, vi tænker, handler og føler på. Hjernens 
økonomiske orientering frister os til at lade være med at bruge unødig 
energi på at gøre ting anderledes, holde vores holdninger smidige eller 
udfordre dagligdagens små rutiner. I erhvervslivet har vi talt så meget om 
forandringsparathed, at begrebet har mistet sin betydning – og dog er det 

meget få mennesker i erhvervslivet, der starter dagen med at tænke som 
et frit menneske: Hvad vil jeg lave i dag? Hvordan kan jeg bedst forvalte 
det liv, de talenter, de erfaringer, jeg har fået? Næh, når vækkeuret rin-
ger, så lusker vi ned i køkkenet, ud i bilen, og ind på den arbejdsplads, vi 
måske/måske ikke har lyst til at være på. Uden de store mentale overve-
jelser. Det er realiteten i de fleste såkaldte frie menneskers liv. Huslejen 
skal jo betales …

Så det ironiske er, at i denne frie del af verden er de fleste barrierer for 
større frihed at finde i vores eget sind. Det er de spor, erfaringen har truk-
ket gennem sindet, der bestemmer både vores opfattelse af frihed, vores 
håndtering af den – og muligheden for at udvide den. 

It’s all in your mind!

Den ultimative frihed og ansvaret,  
der følger med  
Livet igennem træffer vi valg. Store valg, små valg. Bevidste valg og ube-
vidste valg. Valg, der er forduftede i glemslen og valg, der står lysende 
tydeligt for os. Enten fordi vi vitterligt oprigtigt har fortrudt dem – eller 
fordi det var de bedste valg, vi har truffet.

Jeg tror grundlæggende på, at vi former livet gennem de valg, vi mere 
eller mindre bevidst, mere eller mindre intelligent og velfunderet træffer. 
Og jeg tror, at vi på et meget tidligt tidspunkt træffer nogle fundamentale 
valg af uddannelse, rejser, partner, bolig og lignende, der lægger sporene 
til resten af vores liv. Hvorefter senere valg blot bliver biprodukter, uund-
gåelige og naturlige efterfølgere til en kurs, der allerede er udstukket.

I den eksistentielle psykologi er man i særligt grad optaget af valget. 
Menneskehedens klare distinktion, vores særkende, vores fødselsret er 
selve friheden til at vælge. Vores fri vilje. Friheden til at vælge er den ul-
timative frihed. Der findes ikke nogen større frihed.

Og, som blandt andet den franske filosof og forfatter Jean-Paul Sartre 
mindede os om, selv hvis vi nægter at vælge, er det stadig et valg. Han – 
og andre af den eksistentielle skole – forklarer os, at friheden til at vælge 
implicerer ansvarlighed og forpligtelse. Netop fordi vi er frie til at vælge, 
netop derfor er vi forpligtede til at acceptere den risiko og det ansvar, der 
følger vores valg.
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vi sådan set ret godt kørende sammenlignet med mennesker i andre dele 
af verden. Så de frihedsbegrænsninger, der er relevante for os, er langt 
hen ad vejen selvpåførte. Men vi får dem ofte til at virke som ydrepåførte. 
På den måde slipper vi for at udfordre frihedsbegrænsningerne og kan 
blive inden for stregerne.

Viktor E. Frankl kom gennem sine oplevelser som koncentrationslejr-
fange – noget, der må være det ultimativt værste, der kan overgå et men-
neske, med en fasttømret tro på den frihed og lykke, der ligger i at tage 
det fulde ansvar for at leve sit liv uden undskyldning eller forventning 
om absolution. Nedenstående citat er fra hans bog ”The doctor and the 
soul”:

  
”But even a man who finds himself in the greatest distress, in 
which neither activity 
nor creativity can bring values to life, nor experience give mea-
ning to it – even such 
a man can still give his life a meaning by the way he faces his 
fate, his distress.”

Det, Frankl siger, er, at de heldige af os har mulighederne for at forme 
vores liv, så vi kan opfylde kreative værdier gennem præstationer og have 
følelsesmæssige oplevelser forbundet med viden, skønhed, kærlighed og 
så videre. Men selv hvis det ikke er inden for vores rækkevidde, hvis vi 
af en eller anden grund er isolerede, handikappede eller andre forhold 
forhindrer vores frihed til at præstere, relatere og opleve, så har vi altid 
muligheden for at tage magten over vores egne tanker. 

Vi har magten, kontrollen og friheden til at bestemme, hvorledes vi 
forholder os til livet. Eller som de siger i Jylland: ”Det er ikke, som du har 
det, men som du ta’r det.”

For mig har Frankl altid været inspirerende, uanset om hans syns-
punkter kan forekomme romantiske eller for storladne til et hverdagsliv. 
Essensen i Frankls tænkning (og i den eksistentielle psykologi i øvrigt) er, 
at vi som mennesker er ansvarlige for vores valg, for måden, vi fortolker 
verden på. Vi er ansvarlige for hvert et skridt, vi tager, for hver tanke, vi 
tænker. Og når man som moderne dansker læser hans bøger, kan det godt 
virke lidt pinligt, at vores generation af velnærede mennesker går rundt 
og taler om ” at være nødt til”, ”at skulle”, ”ikke at kunne slippe for”.

”[…] freedom is the freedom of choosing, 
but not the freedom of not choosing” 

– Jean-Paul Sartre, “Being and Nothingness”

Men de fleste af os bruger den frihed alt, alt for lidt. Enten fordi vi hænger 
fast i vanen, i mentale antagelser eller i behov, vi ikke kan slippe. Kujo-
nens vej er at fastholde, at valget ikke er frit i et sprog fyldt med udtryk 
som: ”Jeg er nødt til”, ”Jeg kan ikke”, ”Jeg skal” og så videre. (Bare for god 
ordens skyld: Jeg regner mig selv som kujon med ret jævne mellemrum).  

Måden, hvorpå vi forholder os til daglige dilemmaer, graden, hvormed 
vi tager ansvaret for vores oprindelige valg er ikke alene med til at præge 
og forme os, men bestemmer også, hvordan vi møder livets skruebolde.

I sidste instans har vi hver især ansvaret for vores eget liv. Vi kan vælge 
at påtage os dette ansvar eller placere det på stærkere skuldre end vores 
egne og dermed betale med den frihedsberøvelse, der ligger i at forvente, 
at andre – forældre, ægtefæller, samfundet, ledere, politikere og så videre 

– skal stå på mål for de forhold, der former indholdet af vores liv. Ikke ret 
mange tager et fuldt, endegyldigt og selvkonfronterede ansvar for eget liv. 
Det er en helt igennem skræmmende ting at gøre. Ret barsk realisering at 
se sig over skulderen og opdage, at der ikke er nogen. Temmelig ukom-
fortabelt at løbe tør for syndebukke og kun have sig selv at pege fingre ad.

Vi er privilegerede, her hos os. Der er en smule vold i gaderne, lidt 
stram privatøkonomi og alt for lidt solskin. Men i det store og hele så er 

DANSKERNES FORNEMMELSE FOR FRIHED

I Danmark er tid en knap ressource, som alle føler, at de altid har for lidt af. Det 
præger danskernes fornemmelser for frihed. Frihed synes for mange at være lig 
med at have overskud af tid – jo mere tid, desto større frihed. Måske hænger det 
sammen med, at vi har mindre solskin her end syd for rugbrødsgrænsen. Men 
bortset derfra forstår jeg ikke, hvorfor tid er så vigtig. For mig er frihed nemlig et 
spørgsmål om at præstere. Jo bedre du præsterer, desto større frihed har du. Det 
gælder både derhjemme, på arbejdet, og i samfundet.

– Peter Biering, Managing Partner, Kammeradvokaten
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Frihedens alternativ er martyriets masochistiske hjælpeløshed, eller 
hvor vi som Goethes Faust sælger vores sjæl til djævelen og ender som 
tomme, funktionelle, materielle og sjælløse mennesker. Ganske som 
mange moderne og yderst succesfulde mennesker lever her i landet. 
Ganske som i ”The Matrix” … 

De indre frihedsrøvere 
Hvis vi nu lige ser bort fra det med at skade andre og nøjes med at for-
holde os til, hvorfor og hvordan vi spænder ben for vores egen frihed, så 
er der en helt stribe af muligheder at tage fat i. Forhold, der begrænser 
vores frihed. Forhold, som vi kan ændre, fordi de udelukkende eksisterer 
i vores eget indre, for eksempel:

Begær og frygt  
Hvis du ellers falder inden for normalitetens rammer (men hvem gør 
det?), så gætter jeg på, at din oplevede frihed er i meget stor udstrækning 
defineret af de ting, mennesker, situationer, forhold og så videre, du 
begærer og frygter. Når det kommer til stykket, er der egentligt ikke så 
meget at vælge imellem. Men alligevel er det forskelligt fra menneske til 
menneske, hvad det er, der betyder mest for dem. Det vil sige, der er ting, 
mennesker, situationer, forhold i livet, du prioriterer over andet, og som 
du vil gøre alt for. Som du vil gå på kompromis for. Som du vil tilbringe 
et liv i et gyldent fængsel for.

Måske er det kærligheden, du vil gå langt for. Frygten for ensomheden, 
længslen efter at være elsket. Måske er det materiel sikkerhed og følelses-
mæssig tryghed, der betyder meget for dig. Måske er det dit omdømme, 
hvad andre tænker om dig.

Mange mennesker tænker end ikke over, hvad der er vigtigt for dem 
og hvilke konsekvenser, de naturligt afledte valg afstedkommer. Men det 
giver jo sig selv, at hvis økonomisk tryghed og forudsigelighed er betyd-
ningsfuldt for dig, hvis det er vigtigt, at du kan forsøge os selv og din 
familie og vel at mærke vide, du også kan det i tiden fremover – så vil 
dine valg helt naturligt bære præg heraf. Du vil måske ikke udnytte den 
frihedsmulighed, du har, for at sige jobbet op, sælge huset i dårlige tider 
og drage jorden rundt med familien. Du slæber dig hellere af sted til et 
kedsommeligt, ligegyldigt job med en relativ høj pension, i stedet for at 
dampe af til Bondi Beach for at møde den ultimative bølge ...

Men den frihed har du. Med mindre du afsoner en dom eller er senge-
liggende, så har du friheden til at jagte den ultimative bølge. Forudsat at 
du er villig til at betale prisen … 

Så uanset, hvad dine begær er, uanset, hvad du frygter – bare vid det. 
Se det i øjnene og accepter, at du definerer din egen frihed gennem de 
valg, der afledes heraf. De valg, du træffer – bevidst, semibevidst eller helt 
automatisk – tegner den bane, du betragter som din. Så lad være med at 
sige: ”Jeg kan jo ikke bare sige mit job op og rejse jorden rundt”. Selvføl-
gelig kan du det, hvis du er villig til at betale prisen.

Fortidens fortolkninger  
Et af de klassiske psykologiske begreber er ”tillært hjælpeløshed”. Det 
er ideen om, at mennesker (og dyr for den sags skyld) kan lære at være 
hjælpeløse, hvis omstændighederne favoriserer det. Mennesker, som er 
opvokset i fangenskab, har vanskeligt ved at begribe friheden. Og svært 
ved at tage imod den. Børn af dominante forældre kan vokse op og blive 
voksne, der har brug for autoritetsfigurer til at vise retningen, fordi de 
ikke selv har haft tilstrækkelig lejlighed til at træne deres beslutnings-
kraft og personlige autoritet. Mennesker, der har lært hjælpeløsheden at 
kende, har meget svært ved at udnytte friheden, endsige udfordre dens 
begrænsninger.

Omvendt, hvis livet har givet os rig mulighed for at udfordre græn-
serne for vores verden, for at tage vores handlinger et skridt videre, for at 
undersøge ukendte territorier, så er rammerne for friheden meget bre-
dere. Vi har lært, at friheden er rummelig og måske endda kan udvides 
med en lille bid hver dag. 

Det, der er væsentligt at forstå her, er, at naturligvis spiller de faktuelle 
forhold i vores fortid en meget stor rolle. Men endnu vigtigere er måden, 
hvorpå vi har mødt, opfattet og forholdt os til de faktuelle forhold. Et 
børneværelse på seks kvadratmeter kan være et fængsel for ét barn og et 
slot for et andet. Derfor er fortidens fortolkninger af de ting, der er sket i 
vores liv, en af de faktorer, der bestemmer vores frihedsbegreb. 

Verden, som vi har set den i fortiden, bliver til verden, som vi ser den 
i nutiden.

Egne og andres fantasier  
Tænk engang over, hvor meget din adfærd, dine tanker og følelser er præ-
get af de forestillinger, du gør dig om fremtiden. På vej ind til en forhand-
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ling, som du forventer, vil blive fjendtlig, er du nok mere tilbøjelig til at 
være på vagt end afslappet og tillidsfuld. Når du træder ind af døren til 
dine bedste venner, lægger du sikkert kappen af skeptiske forbehold ved 
døren og forventer at blive mødt med tillid og venlighed. Begge situatio-
ner kan vise sig at være helt anderledes, end du forventede, og tjener som 
eksempel på, hvor meget vi tilpasser os både i det ydre og i det indre ud 
fra de forventninger, vi har til en given situation, til et givet menneske 
og så videre. Og det i sig selv er frihedsberøvende. Forventninger er fri-
hedsberøvende.

I mange år er jeg gået i habitter på jobbet. Lækre sager af god forarbejd-
ning, men ikke desto mindre små rustninger, som ikke alene begrænser 
bevægelsesfriheden (for slet ikke at tale om de høje hæle, der ledsager 
dem) – men også begrænser andre menneskers opfattelse af mig. For år 
tilbage var habitterne et bevidst valg, fordi jeg lignede en tøs, indtil jeg 
var sidst i 30’erne (i dag har jeg svært ved at forstå, det var et problem). 
Så habitterne var en måde at se voksen og ansvarlig og seriøs ud på og 
forsøge at leve op til det, jeg forestillede mig skulle være min karrierevej. 
Senere, da jeg begyndte at færdes i de tungere erhvervsmiljøer, var habit-
terne den vedtagne uniform, der signalerede, at man var en del af det fæl-
lesskab, der kender europæiske lufthavne bedre end lokale kunstmuseer, 
og for hvem de internationale hotelkæder var ”home away from home”. 
Det var, og er, en uniform, som det kræver et vist mod at afvige fra. Så 
helt frivilligt gik jeg år efter år i noget tøj, som jeg egentligt ikke holdt 
særligt meget af – bare fordi jeg havde nogle bestemte forventninger til, 
hvordan andre ville opfatte det, hvis jeg kom i yogabukser og tank-top. 
Tåbeligt, ikke!

Som en fri borger i et demokratisk land i en ende af verden, der hver-
ken er tyranniseret af klima (ud over lidt blæst og megen gråhed), sult 
eller krig, er du er født med retten til at definere din egen frihed. Men 
det er kun de færreste af os, der benytter os af den ret. Vi lader os forme, 
modellere, influere af den verden, vi vokser op i og den verden, vi aspi-
rerer til. Den verden, vi er rundet af og den verden, vi higer efter. Hvilket 
bestemt ikke altid er det samme.

Min far var fagforeningsformand, forkæmper for den lille i samfundet, 
pacifist, beskytter af dyr og talsmand for, at alle mennesker er lige og skal 
behandles med respekt. Selvfølgelig har det påvirket min opfattelse af, 
hvad frihed vil sige; nemlig at dyr og mennesker fortjener frihed fra krig, 
smerte og politisk undertrykkelse. Og selvfølgelig påvirker det mine fri-

hedsgrader i forhold til, hvad der – i mine øjne – er acceptabel adfærd, og 
hvad der ikke er. Og for nu at skære det ud i pap, så har jeg gjort min fars 
værdier og forventninger om god opførsel i forhold til mennesker og dyr 
til mine egne.  Det er (en af) rammerne for mine frihedsgrader.

Hvorfor være bange for friheden?  
Inden for den eksistentielle psykologi, som naturligt trækker en del på 
eksistentialismen generelt, antages det, at vores personlighed, rygraden 
i vores psyke, formes som resultat af den måde, vi hver især forholder os 
til de store eksistentielle spørgsmål. Det er i konfrontationen med eksi-
stensens givne; nemlig de forhold, vi ikke kan undslippe, men som de 
fleste af os gør et ualmindeligt hæderligt forsøg på at slippe væk fra, at vi 
finder os selv. Vi formes i mødet med døden, ensomheden, meningsløs-
heden og friheden.

Døden  
Døden er den mest oplagte af de eksistentielle grundbetingelser. Det er 
som regel et af de første svar, når jeg spørger en gruppe ledere, hvad de 
er helt sikre på. Til trods for at det er uhyre vanskeligt at begribe sin egen 
død, er vi dog på et distanceret, rationelt niveau, helt på det rene med, 
at det vil ske. Men at forestille sig sin egen død er grænseoverskridende. 
Ikke desto mindre er det en klassisk tradition i den tibetanske buddhis-
me at meditere på sit eget gradvise forfald. Et forfald, der ultimativt ender 
med den fuldstændige tilintetgørelse. En ret markant perspektivering af 
livet selv. Og en meget, meget tydelig demonstration af afhængighed. 
Ikke noget, jeg vil anbefale dig at gøre på en dag, hvor melankolien hviler 
tungt over dig.

Ældre kvinder får plasticbryster og ældre mænd producerer et nyt kuld 
børn. Eklatante eksempler på fornægtelse af et faktum, vi ellers er ret sik-
re på. Faktisk lever de fleste af os, som om vi aldrig skal dø. Det må da 
siges at være den ultimative fornægtelse. Denne dødsfornægtelse former 
naturligvis ikke alene vores holdning til liv og død, men det præger vores 
adfærd, vores følelser og tanker. Selv i dagligdagssituationer. Og det præ-
ger vores politiske indstilling til statens ansvar over for vores nærmeste 
under sygdom og død. Ude af syne, ude af sind.

Ensomheden  
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Vi fødes alene og dør alene. Uanset, hvor tæt vi kommer på andre, på os 
selv, på vores gud, hvis vi har sådan en – så er vi fundamentalt og uigen-
kaldeligt alene i universet. Det er den eksistentielle ensomhed. Ingen kan 
kende os fuldstændigt, ligesom vi ikke kan kende andre til bunds. Uanset 
hvor meget, vi kan smelte sammen med et andet menneske, med Gud, 
med en bevægelse – så er der ingen, der kan dø for os.

Længslen efter at være part af noget større end os selv kan tage mange 
former. Vi søger forbundenheden i familien, i sex, i venskaber, i politisk 
eller religiøst tilhør, i sportsklubber, på arbejdspladsen. Og hvis man skal 
dømme efter udbredelsen af virtuelle communities, så står det rigtigt 
skidt til med ensomheden. Når vi begynder at fortælle halv- og helfrem-
mede mennesker om, hvad vi netop nu spiser til aftensmad og hvilken 
musik, vi lige nu lytter til – så må det være et råb om fællesskab. Om at 
blive set, hørt, mærket.

Den tysk-amerikanske socialpsykolog Erik S. Fromm beskriver, hvor-
dan menneskets mest fundamentale grundvilkår af eksistentiel isolation 
er kilden til al ængstelse, og at vores væsentligste psykologiske opgave er 
at overkomme adskillelse, for eksempel gennem kreativ aktivitet, orgia-
stiske tilstande (religion, sex, drugs), konformitet med regler og kutyme. 
Og så naturligvis kærligheden, der ifølge Fromm er vores bedste håb for 
at transcendere isolationen.

Meningsløsheden  
En af de ting, der kan sende os til tælling, er fornemmelsen af menings-
løshed. Hvorfor er jeg her? Hvorfor laver jeg dette? Betyder det overho-
vedet noget? Har mit liv overhovedet mening? Hvis vi bare fødes, le-
ver og dør – er det mening nok? Det er forfærdelige tanker. Depressive 
tanker. Tanker, der kan sende en lige lukt ud i håbløshedens mørke og 
opgivelse. Så efter de unge, studentikose år forsøger vi heftigt at undgå 
den form for eksamination af livet. For det kan det bare ikke holde til. 
Hverdagslivet, altså. Men som andre eksistentielle grundbetingelser har 
meningsløsheden det med at poppe op, når vores livsforhold svækkes 
gennem skilsmisse, arbejdsløshed, økonomiske problemer, sygdom og 
lignende. Så derfor bygger vi huse, og føder børn, og skriver bøger, og 
bygger imperier, og starter nye virksomheder og skriver blogs, og iscene-
sætter os selv, og …  

Og det, der virkeligt er kildent her, er, at vi mennesker grundlæggen-
de er meningssøgende. Hvis det var ligegyldigt for os, betød det jo ikke 

noget, om der var mening eller ej. Men vi har et helt basalt psykologisk 
behov for mening. For at vi selv, vores oplevelser, selve livet giver me-
ning. Det er derfor, vi er så gode til at skabe historier, der understøtter en 
fornemmelse af mening.

Friheden  
Det lyder umiddelbart underligt, at friheden kan være en af de svære ek-
sistentielle grundbetingelser. For frihed er jo attraktivt, ikke? Vi roser os 
af vores ytringsfrihed, vores politiske frihed, vores religiøse og seksuelle 
frihed. Så hvorfor være bekymret for frihed?

I den eksistentielle tænkning refererer friheden til den ultimative, 
den absolutte, den uigenkaldelige frihed. Det er det faktum, at vi selv – 
som Sartre har udtrykt det – er forfattere af vores eget liv. Der er faktisk 
ikke andre til at tage ansvaret. Og ansvaret er jo frihedens pris. Hvilket 
skræmmer livet af os. Forestil dig et liv uden krav, pligter, regler, rammer, 
politikker, rutiner og lignende. Umiddelbart lyder det jo forjættende, 
men konsekvensen ville være, at du for hvert øjeblik skulle tage stilling 
til, hvad du ville – lige nu. Og tage det fulde ansvar for dit valg. Herre-
gud, vi kan ikke engang tage ansvaret for de politikere, vi vælger, eller 
den presse, vi bidrager til at gøre stadig mere overfladisk og sensationel 
gennem vores egne sensationshungrende medievalg. 

Så den ultimative, komplette frihed er ikke forjættende – den er 
skræmmende. Og derfor skaber vi regler, der ikke er der. Opgaver bliver 
gjort til pligter, vi er nødt til at løse. Kalenderen fyldes ud. Vi forpligter os 
økonomisk. Vi binder os til andre mennesker. Alt sammen for at holde os 
selv i skak, for at kunne skubbe bare lidt af ansvaret over på noget andet 
end os selv. Hvor befriende er det ikke at sige ”Jeg er nødt til”. Det giver 
mig et overfladisk ansvar – men fritager mig fra et langt dybere ansvar. 
Opmuntrende, ikke? Ikke lige umiddelbart, måske. Men i sidste ende er 
det faktisk. For hvis du er villig til at se dig selv i øjnene på disse eksisten-
tielle grundbetingelser af død, meningsløshed, ensomhed, frihed – så er 
der ikke så meget andet at være bange for. Alternativet er at leve et liv 
i fornægtelse af de allermest centrale menneskelige betingelser. At leve 
med øjnene lukkede. Og det er sådan set det, de fleste af os gør. 

Af de forskellige retninger inden for den vestlige psykologi er den ek-
sistentielle psykologi den mest modne psykologi, vi har at byde på i dag. 
God for voksne mennesker. En tilgang til livet, der tager højde for de helt 
store emner og ikke reducerer livet til kommunikation, relation, identi-
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tet, selvværd og lignende. Mere vingesus, lidt højere til loftet. En tilgang, 
der levner plads til både det heltemodige i mennesket og til lidenheden. 
Men den forudsætter en villighed til selveksamination. Uden svinke-
ærinder. Irvin D. Yalom, som er en af de største terapeuter og tænkere 
inden for den eksistentielle psykologi, formulerer det således: 

”To explore deeply from an existential perspective does nok 
mean that one explores the past; rather, it means that one 
brushes away everyday concerns and thinks deeply about one’s 
existential situation. It means to think outside of time, to think 
about the relationship between one’s feet and the ground bene-
ath one, between one’s consciousness and the space around one; 
it means to think not about the way one came to be the way one 
is, but that one is.”  

– Irvin D. Yalom, fra “Existential Psychotherapy” 

Den urørlige, mentale frihed  
Kort sagt: De fleste begrænsninger – og for den sags skyld muligheder – 
er i vores eget sind. Vi slår selv de streger, vi snubler over. Vi bygger selv 
de drømme og de mareridt, vi lever i. Vi er den virkelighed, vi alt for ofte 
tror skabes udefra.

Når buddhisterne taler om, at livet er lidelse, hvilket vi positivt-af-
hængige vestlige mennesker synes lyder absolut rædselsfuldt, så handler 
det i modsætning til, hvad mange tror, netop ikke om, at buddhisterne 
synes livet er rædselsfuldt. Tværtimod. Men deres tese er, at vi hele tiden 
enten længes efter noget eller ønsker at komme væk fra noget. Vi er kon-
stant i en form for bedømmende modsætningsforhold til virkeligheden: 
mere af dette, mindre af dette. I stedet for at acceptere at livet og verden 
og virkeligheden og vi selv såmænd bare er, hvad det er, og at den følel-
sesmæssige værdi er noget, vi selv lægger ovenpå. Et æble er bare et æble. 
Det er vores individuelle fortolkning, som bestemmer, om æblet er godt 
eller dårligt. Og den fortolkning baserer sig langt overvejende på vores 
erfaringer fra fortiden og vores forventninger til fremtiden. Med mindre 
en orm snor sig ud – lige som du skal til at sætte tænderne i …

Mental frihed er den ultimative frihed. Det er friheden fra følelser-
nes tyranni, fra omgivelsernes vurdering – men først og fremmest er det 
friheden fra dine egne vurderinger. Det er friheden til at spise et æble og 

ikke behøve at beskæftige dig med andet 
end det faktum, at du spiser et æble. Det 
er friheden til at gå ind i en forhandling 
og komme tomhændet ud, uden at dit liv 
af den grund bliver dårligere. Det er frihe-
den til at elske uden at skulle besidde, til at 
nyde uden at begære, til at være vred uden 
at behøve at udtrykke det. Det er friheden 
til at miste en klient, uden at det betyder 
noget følelsesmæssigt, til at gå i stå midt i 

en præsentation, uden at det påvirker din selvopfattelse. Det er friheden 
til at leve livet. Sådan som det udfolder sig. Uden hele tiden at rate det i 
forhold til andres eller dine egne forventninger. Det er friheden til at væl-
ge hvordan, du vil tage imod livet. Mental frihed er, som det er. Hverken 
mere, hverken mindre. Eller, som det står skrevet på mit håndled, uud-
sletteligt og evigt: ”Frihedens disciplin er fraværet af sindets tyranni”.

Lad mig lige sige dette så tydeligt, som jeg kan: Mental frihed, sindets 
frihed, mindsker absolut ikke din følelsesmæssige og sanselige oplevelse. 
Tværtimod. Forelskelsen bliver kun endnu mere intens og rig, fordi du 
slet ikke bruger energi på at sammenligne hende eller ham med dem, der 
kom før eller tænke på, om hun eller han mon forlader dig. Fryden og 
stoltheden ved en god præsentation er ren og ubesudlet af angsten for 
ikke at kunne gøre det igen eller af begæret efter at gentage succesen. Ne-
derlagets svidende mavepuster er bestemt lige så rå, mens den står på – 
men den står ikke på ret længe.

Friheden er i bund og grund det smukkeste, vi kan eje – men den kræver 
den højeste pris, vi kan betale. Så måske er det et af de områder, hvor du 
foretrækker at tage små skridt og se i øjnene, at du vælger ufrihed i visse 
af livets forhold. Hvilket jo er fuldstændigt o.k., så længe du accepterer, at 
det er et helt frivilligt valg, du træffer … Den amerikansk-engelske forfat-
ter T.S. Eliot siger det meget bedre og lidt smukkere end nogen anden:

 
“[…] A condition of complete simplicity
(Costing not less than everything) […]”

– T.S. Eliot, “Four Quartets”,
“Complete Poems and Plays of T.S. Eliot” 

Mental frihed er den 
ultimative frihed. Det er 
friheden fra følelsernes 
tyranni, fra omgivelsernes 
vurdering – men først og 
fremmest er det friheden 
fra dine egne vurderinger. 
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“There is no perfection only life” 

– Milan Kundera,“The Unbearable Lightness of Being”

Lethed er måske et underligt tema at præsentere for dig lige efter succes, realitet og 
frihed. Men det er min erfaring fra en lang karriere med menneskeudvikling, at det 
netop er mangelen på lethed, der ofte står i vejen for et psykologisk, mentalt, fysisk 
gennembrud i et menneskes udvikling. 

Det gælder letheden i forhold til vores selvopfattelse, vores følelser, vores forhold 
til andre, vores holdninger. Og meget andet. Vi holder fast i vores selvopfattelse: ”Jeg 
kan ikke sætte grænser”, hvilket selvfølgelig gør det umuligt at ændre det faktum. Vi 
tager vores følelser alvorligt nok til at holde dem ved lige, længe efter de er ovre, fordi 
alternativet er for barnagtigt. Vi kræver vores ret over andre mennesker, selv om vi ind 
imellem kan have lidt svært ved at give dem deres ret. Vi holder fast i vores holdninger, 
fordi hjernen synes, det er for anstrengende at skulle finde på nye ting at mene hele 
tiden.

Den adfærd går meget dårligt i spænd med det, der kræves af os i forandringsproces-
ser, hvor det handler om at være i bevægelse, at flytte sig med det, der er – ikke det, der 
var, eller det, vi ønsker skal være. Tyngde, fastholdelse, selvhøjtidelighed, alvorsfuld-
hed holder os stivnede i grimasser, der ikke passer til situationen.

Jeg er en af de mange, der har tilbragt år af mit voksenliv med at forstå mit barn-
domsliv. På briksen. Fordi det nu var en del af min uddannelse. Jeg blev helt givet klo-
gere. Men ikke lykkeligere. Og i dag ville jeg ønske, at nogen dengang havde sagt til 
mig: ”Det har været. Det er ikke mere. Slip det! Med et smil!”

Det ville have være lettere. Jeg ville have været lettere.
Det handler om at tage dig selv lidt lettere, at tage lidt lettere på andres fejltrin, ikke 

at blive fanget af småting og at lade være med at hænge fast i gamle følelser.
En af de bogtitler, jeg har elsket mest, er Milan Kunderas The Unbearable Lightness 

of Being (på dansk: Tilværelsens ulidelige lethed). Er det ikke smukt? Nærmest overjor-
disk smukt. Som en strofe af Blake eller Whitman. Længselsfuld, lovende, drilsk. Men 
vi danskere læser avisen i stedet for Blake og citerer rentesatser snarere end digte og 
associerer lethed med fedtindholdet i majonaise. Vores liv er konkret, praktisk, mate-
rielt. Med lidt kærlighed og præstation og velvære og nydelse smidt ind.

Jeg ved ikke, om det er vores protestantiske arv, vores klima, der begrænser vores 
fysiske bevægelighed i tøjfængsler og indhyller tanker i tung tåge – eller om vi danske-
re bare er et folk, der tager os selv og livet voldsomt alvorligt. Men lette, det er vi ikke. 

TILVÆRELSENS 
BÆREDYGTIGE 
LETHED
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Vores humor er ironisk og sarkastisk, aggressionens lune fætre. En form for humor, der 
forsøger at signalere bravado og overskud, men som oftest dækker over frustration, 
skuffelse, irritation, usikkerhed og lignende. Munterhed, drilskhed, lethed er ikke vel-
udviklede komponenter af vores aktuelle kultur.

Hvad er det, vi tager så alvorligt? Livet? Døden? Hvor er sindets lethed, sjælens 
rummelighed, perspektiverne på, hvad jeg kunne gøre, hvis jeg ikke var bundet af ego-
ets sendrægtige begær og paralyserende frygt for forandring? Hvor går vi hen med de 
halvfabrikerede drømme om fællesskab, kærlighed, skønhed, meningsfuldhed, fred?

Det har været en lang vinter. Kold og lang. Landet indhyllet i tåge, afbrudt af en-
kelte smukke dage med blændende blå himmel. Krisens anden vinter. Rapporter om 
stigende arbejdsløshed og katastrofer for husejere med afdragsfri lån. En kuldsejlet 
klimakonference, en verden af bristede håb. Mere end halvdelen er danskere er nu løn-
nede af staten. Massive influenzaepidemier. Mange brancher med tocifrede vækstfald. 

”The Winter of Our Discontent”. Måske naturligt nok, at smilet stivner? Måske natur-
ligt nok, at det kniber lidt med letheden?

Kammertonen her til lands  
Måske fordi vi tager os selv så alvorligt, og fordi der ikke er så meget plads 
i det her land, og fordi det regner så meget, så giver vi ikke hinanden me-
gen plads i det offentlige rum. Vi er hurtige til at dømme, hurtige til at 
pege fingre, hurtige til anklage. Og den tendens er kun blevet værre i takt 
med krisens udvikling. Ikke bedre som vi håbede. Vi, efterkommerne af 
Janteloven, har i krisens greb taget de nypuritanske strømninger til os, 
som kom over Atlanten i kølvandet på Enron-skandalen.

Der er ikke meget lethed, tolerance eller sågar humor i den offentlige 
debat. Sarkasme, spids ironi, fejlfinding, skyldplacering og det latente 
brokkeri præger debatten i aviser, på nettet, i tv. Det er, som om vi har 
adopteret et paradigme, der handler om at finde fejl. Frem for løsninger. 
At svine andre til for selv at føle os lidt bedre. Oppositionen er skinger i 
dens kritik af regeringen, mens regeringen selv kommunikerer i en ned-
ladende ekskluderende facon. Det hele er småt og gråt og trist. Og be-
stemt ikke ”min” skyld.

En tabloidkendt kvinde sniffer lidt coke, som resten af københav-
nerjetsettet rutinemæssigt gør – og lander trods navneforbud på forsi-
derne. Igen og igen og igen. Jeg synes ikke, hun har handlet elegant, men 
tænk, at vi orker bruge så meget tid på en enkelt kvindes privatforbrug 

af kokain. En kendt forretningsmand viser børneporno på pc’en til en 
ekskortdame. Nå, ups! – politiet frafaldt sigtelserne for børneporno, og 
kun Ekstrabladet fremsætter, at der har været tale om en bøde. Men nu er 
manden hængt ud ved navns nævnelse til spot og spe i det offentlige rum. 
Stigmatiseret for livet. Skyldig? Det ved vi ikke med sikkerhed. Men vi 
har dømt ham. En embedsmand modtager en koncertbillet og hænges til 
tørre for pamperi. En koncertbillet!

Hvad er det, vi laver? Hvornår blev vi så sensationslystne, at vi ikke 
længere behøver at tjekke fakta eller tage basale hensyn til folks liv? 
Hvornår blev vi så smålige? Hvad giver os retten som dydens vogtere, 
mens vi lader hånt om den store moral, den moral, der handler om liv 
og død og sultende børn og torterede idealister og en klode, vi er ved at 
slide op?

Vi er blevet hinandens vogtere, agtpågivende over for fejltrin. Vi jager 
den mindste fællesnævner og holder hinanden på måtten. Vi har adopte-
ret et paradigme af smålighed, fejlfinding og skyldplacering. Det præcist 
modsatte af ansvarlig tolerance og livfuldhed.

Som mennesker har vi valget mellem at angribe eller flygte, når vi føler 
os truede. Som samfund er det vel de samme mekanismer, der træder i 
kraft. Jeg synes, det ser ud, som om vi som samfund enten er i skingert 
skyldplacerende, fejlfindende angreb – eller – i usynlig flugt ind i dårligt 
tv, ego-præstationer eller medicinering. Men noget tyder i hvert fald på, 
at vi føler os truede. 

På et eller andet tidspunkt døde heltemyten, troen på livet, håbet, in-
spirationen, den menneskelige værdighed. Vi strækker os ikke længere, 
end vi kan. Vi gør os mindre. Vi spiller defensivt. Og uden, at jeg har for-
stand på sport, ved jeg, at det i hvert fald som forretningsmæssig strategi 
bør være den sidste udvej. Så hvad betyder det for et samfund, når stem-
ningen bliver defensiv? Hvad siger det om os?

Don’t sweat the small stuff   
Det er nemt, alt for nemt, at blive fanget af småting. At tillægge banali-
teter betydning. At gå op i, om resultatet er rødt eller blåt. Måske fordi 
vi har mistet tilliden til, at vi selv betyder noget. Måske fordi livet i det 
moderne samfund, og i særlig grad i de overbefolkede storbyer, bringer 
os i en konstant tilstand af overlevelseskamp, så vi leder efter småting, vi 
kan hænge irritationen og frustrationen op på. Måske fordi det er svært at 



72 73

være helt i vore dage. Der er ikke så mange drager tilbage. Ikke så mange 
politiske kampe, der reelt betyder noget. Og slet ingen prinsesser, der 
skal reddes ud af tårnet.

Så småtingene styrer. Bare tænk på, hvad du allerede har ladet dig irri-
tere, bekymre, ophidse over i dag. Vel at mærke ting, der ikke betyder no-
get for verdensfreden, det globale klima, hungersnøden eller hjemløshe-
den. Småting, der, når det kommer til stykket, ikke engang er afgørende 
for dit helbred, din kærlighed, dit kreative udtryk. Det er som at gå rundt 
med en sten i skoen. En nagende lille smerte, det er umuligt at ignorere. 

Du ved, hvordan du bliver et mere klarttænkende og et lidt bedre 
menneske i de tider, hvor der kræves noget særligt af dig. Måske du har 
været alvorligt syg. Måske du har mistet din familie eller din virksomhed. 
Måske du var med under tsunamien. Måske du har været udstationeret i 
Afghanistan. Måske du har været forelsket. Når livet viser sig fra sin stor-
ladne side. Når det kræver noget særligt af os. Når hverdagen smuldrer, 
og der kun er de store bevægelser tilbage. Så bliver det nemmere at leve 
et stort liv, et rent liv, et liv, hvor det er befriende nemt at prioritere, fordi 
det er helt indlysende, hvad der betyder noget.

Men resten af tiden, og den er der jo mest af, så er det naboen, der slår 
græs på idiotiske tidspunkter, dine medarbejdere, der slæber på fød-
derne og dine foresatte, der udelukkende optimerer egne interesser. Det 
er valget mellem pasta eller ikke-pasta, mandens skægstubbe i håndva-
sken og konens lange hår overalt. Det er køerne på motorvejen, køerne 
i telefonen, køerne i Netto. Det er den konstante blæst, den uophørlige 
regn og den grå himmel, vi fik i fødselsgave. Det er tinnitusfremkaldende 
telefonmusik, mens du venter det meste af livet på at komme igennem 
til din teleoperatør. Det er inkompetente servicemedarbejdere og sure 
butiksekspedienter. Det er bekymringen over børnene, over jobbet, over 
økonomien, over kærligheden. Det er frygten for at blive fyret, gå kon-
kurs, blive skilt og komme for sent. Det er præstationsangsten, søvnløs-
heden og de alt for mange cigaretter.

Det er livet. Og det kan være stort eller småt. Helt afhængigt af, hvad 
du vælger at fokusere på. Livet er lige præcist det, vi selv gør det til. Det 
vi fokuserer på, fylder. Ret enkelt. Og lidt irriterende at måtte indse, at vi 
selv afgør, om vi vil have et helteliv eller småtings-liv.

LETHEDEN I ET LAND MED ALT FOR MEGET VIND  
OG KULDE

”Jeg undrer mig ofte over, hvor meget folk bekymrer sig. Jeg har kastet mig ud i rigtig 
meget i mit liv, både personligt og professionelt. Nogle gange er det gået fantastisk, 
og andre gange er det gået temmelig skidt. Men man kommer jo altid igennem selv 
de mest katastrofale perioder i sit liv – og altid klogere, end man var før. 
Faktisk kan jeg slet ikke se, hvordan man skal kunne udvikle sig, hvis man aldrig 
tager chancer og slipper bekymringen. Og selv når det går allerværst, er der dage, 
hvor solen skinner, og livet viser sig fra sin smukke side. Hvis man holder øjnene 
åbne, er der næsten altid noget at glæde sig over.”

– Ann-Charlotte Monrad Hansen, yogalærer

Mellem tårer og latter  
Når vi tager ting, verden og os selv mere alvorligt end egentligt nødven-
digt, har det en del at gøre med de tanker, vi gør os – og dermed de fø-
lelser, der følger af disse tanker. Det er måden, vi fortolker, forholder os, 
bedømmer og kategoriserer på. Virkeligheden er, som den er. Men vi gør 
den til: god eller dårlig, tung eller let. Og når vi så har besluttet os for, om 
den er det ene eller det andet, har vi rigtigt, rigtigt svært ved at slippe den 
beslutning igen. Helt urimeligt svært. Hvilket der angiveligt er gode ana-
tomiske hjerneforklaringer på, nemlig at hjernen skal bruge mere energi 
på at træffe en ny beslutning end at holde fast i den gamle. Nemmere og – 
for hjernen – mere økonomisk at tage stilling en gang for alle – og så blive 
hængende i dyndet. 

I modsætning til små børn. Og dyr. Du ved, hvordan små børn kan 
svinge fra glæde til sorg til vrede og tilbage til glæde igen – på ganske få 
øjeblikke? Deres følelser er lette, flygtige og afspejler præcist sådan, som 
de har det lige nu, i dette øjeblik. Sådan kan vi voksne også have det. Og 
det er faktisk sådan, vi burde have det. I samklang med nuet. Tanker og 
følelser i harmoni med det, der sker nu. I stedet for at vores tanker og 
følelser hænger fast i fortidens skuffelser og fremtidens forventninger. 
Men de voksne, der mærker og viser flygtigheden af deres følelser, dem 
kalder vi for umodne eller følelsesmæssige ustabile. Fordi det at være 
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ansigtstræk og ved alligevel ikke, hvad vi skal sige til et menneske, der 
sørger. Og derfor lader vi hellere være med at sige noget end at risikere at 
sige det forkerte. Så modige er vi nemlig. Vi skandinavere.  

Sorgen er både mere kortvarig og mere langvarig, end omgivelserne 
tror. Den intense, dybe sorg varer korte øjeblikke, hvor der gradvist bli-
ver længere og længere imellem disse øjeblikke. Men perioden, vi mær-
ker sorgen i, er ofte længere, end vores omgivelser kan forstå. De er klar 
til at bevæge sig videre, meget tidligere end den, der har mistet.

Ligesom vi kan have svært ved at forstå, at for eksempel vrede kan op-
stå og forsvinde igen, inden vi når at blinke, kan vi også have vanskeligt 
ved at acceptere, at en massiv følelse af sorg kan flyde over i glæde. Vi 
voksne har lært at holde fast i følelserne. Meget længere, end de kan bære. 
Måske fordi vi antager, at vi ikke kan blive taget alvorligt, hvis vores følel-
ser er lige så flygtige som et barns. Men tårer tørrer, latter stopper, raseri 
fordamper.

Hvis du sætter dig for ikke at lave andet end at iagttage dine følelser 
(måske er du nødt til at provokere deres fremkomst en smule ved at tæn-
ke på konkrete ting, der kan vække din vrede, sorg eller frygt), så vil du 
opdage, at den eneste måde, hvorpå vrede, sorg, frygt kan vare længe og 
stabilt, er gennem din mellemkomst. Ved at du gennem dine tanker ved-
ligeholder og forstærker en konkret følelse. Hvis du ikke gør det, hvis du 
bare lader følelserne (vreden, sorgen, frygten …) komme og gå, som de 
lyster, vil du opdage, at de i virkeligheden er så flygtige som sommer-
skyer. Ustabile, uberegnelige og i konstant bevægelse. Et godt trick til at 
finde ud af, om den følelse, du har lige nu, knytter sig til nuet eller stam-
mer fra fortidens eller fremtidens skuffelser eller glæder, er dette simple 
spørgsmål: Det, jeg føler lige nu – stammer det fra noget, der sker i dette 
øjeblik?  

Det transparente menneske  

“Nothing comes from something else, nothing remains, and 
nothing departs. 
 What is the difference between an illusion and that which is 
considered
 by fools as real?”

 – Santideva fra “A Guide to the Bodhisattva Way of Life”

voksen og moden og i kontrol indebærer, at vi ikke svinger frem og til-
bage mellem forskellige følelser.

Men faktisk er det helt anderledes. Der er nogle grundlæggende følel-
ser, vi mennesker deler med højerestående dyr, og som kan genkendes i 
menneskeansigter, uanset hvilken race vi tilhører. Vrede ser nogenlunde 
ens ud, uanset om du er shanghai-kineser eller egypter. Glæde udtrykker 
sig nogenlunde ens i ansigtet på en sri lankaner og en eskimo. 

Grundlæggende følelser, som for eksempel glæde, vrede, afsky, frygt, 
sorg, er udviklet tidligt i livet og viser sig i ansigtet gennem bevægelser 
af et stort antal mikromuskler, som vi ikke kan styre, med mindre vi har 
trænet det. Det er således svært at skjule vrede, hvis du virkeligt er vred. 
En trænet iagttager eller et intuitivt menneske vil kunne gennemskue 
det, uanset hvor meget du prøver at smile og signalere venlighed.  Den 
eneste måde, du kan sende et andet følelsesmæssigt signal, end det, du 
umiddelbart føler, er ved at prøve at ændre følelsen. Der er for eksempel 
en anerkendt buddhistisk teknik, hvor man tilstræber at føle kærlighed 
for et menneske, man er vred på. Ganske svært at have to så modsatrette-
de følelser samtidigt. Og meget nemmere at substituere en følelse – end 
at forsøge ikke at føle den. 

De grundlæggende følelser, der er selve byggestenene i vores følelses-
mæssige register, er langt mere flygtige, end vi er tilbøjelige til at antage. 
De blusser op og forsvinder igen, mens stemninger som melankoli, irri-
tation, spænding og lignende er mere langvarige. Følelser opstår lynhur-
tigt. De er meget vanskelige at spore direkte, men de varer meget, meget 
kort. Måske et sekund, et minut, en time. 

Når vores kære dør, kan vi forundre både os selv, og måske især andre, 
ved at sorgen for en stund svinder til fordel for glæde, vrede eller andre 
følelser. Indtil den vender tilbage, sorgen. Den dybe sorg varer kun øje-
blikke ad gangen, men vi kan holde fast i den ved at tænke på den kære 

– huske, mindes, se billeder, tale om ham eller hende, lytte til den fælles 
musik, vende tilbage til de steder, vi plejede at gå sammen ... Sorgbear-
bejdningen sker ofte ved at føle sorgen på alle de kendte fælles steder, i 
alle de kendte situationer, indtil smerten sjældnere og sjældnere kommer 
på besøg. 

I dette tunge, protestantiske land har vi visse kulturelle og sociale kon-
ventioner, der gør, at det er upassende at grine til en begravelse. For når 
man sørger, så sørger man. Så derfor iklæder vi os tunge sind og tunge 
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Så i virkeligheden behøver (følelses)livet slet ikke at være så tungt. Lidt 
mere lethed er både muligt og i høj grad udbytterigt. Forestil dig, hvor 
mange besværligheder du slipper for, hvis 
du tillader følelserne at flyde mere frit 
igennem dig! Hvis du ikke skal bruge ener-
gi på at retfærdiggøre dig selv, rationalisere 
din adfærd, forsvare dig. Kort sagt, hvis du 
ikke skal bruge energi på at vedligeholde 
noget, der ikke er grund til at vedligeholde.

Men det er selvfølgelig lettere skrevet 
end gjort. Ikke mindst på grund af de dybe 
spor, som vores hidtidige liv har trukket 
gennem vores stakkels hjerne. Dybe og stærke plovfurer, der afspejler 
vores vanemæssige tanker og handlinger. Jo mere vi har tænkt på en gi-
ven måde, desto sværere er det naturligvis at ændre det. Jo mere vi har 
følt os som et offer i livets lotteri, desto sværere er det at slippe den grun-
dantagelse og i stedet holde sindet åbent for alternative fortolkninger.

En anden grund, til at det er svært at være let, er vores tilbøjelighed til 
bekymring og ængstelse. Den måde, vores hjerne er konstrueret på, er jo 
et resultat af de evolutionære krav, livet har stillet til os som art de sidste 
mange hundrede tusinde år. Og nogle af de tidligere krav var, at vi ikke 
skulle tage livet for givet, men tværtimod være agtpågivende, forsigtige 
og latent ængstelige for bare at overleve i en fysisk farlig verden. Den 
standardindstilling har så at sige hængt fast med det resultat, at negative 
følelser som frygt og vrede påvirker os mere og er nemmere at huske. Det 
er simpelthen farligere at overse en frygt end en glæde. Sådan lidt forenk-
let fremstillet.

Men selvfølgelig kan man arbejde på det. Træne sig i, at lade også de 
negative følelser og tanker passere uden at tage varigt ophold. Væn dig 
til, at betragte dit væsen, din psyke, din krop og dit sind som transpa-
rent, hvorigennem tanker, følelser og sanseindtryk bare kan flyde så frit 
og uforpligtende, de lyster. Du er bare en container, åben for lidt af hvert. 
Uden at holde på tingene, uden at undertrykke dem, uden at fordømme 
dem. Hvis du kan det, lover jeg dig (jeg har vist efterhånden givet dig en 
del løfter, ikke?), at dit liv bliver lettere, sjovere og nemmere. Så tillad 
livet at flyde gennem dig – uden at klynge dig til det, uden at skubbe det 
væk – men neutralt, accepterende, uden bedømmelse.

Så i virkeligheden behøver 
(følelses)livet slet ikke at 
være så tungt. Lidt mere 

lethed er både muligt og i 
høj grad udbytterigt.
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MINDFULNESS – FRIHEDEN OG 
MAGTEN TIL AT VÆLGE DIT LIV
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Kender du fornemmelsen af at have kørt et stykke vej og nå frem uden 
at kunne huske den strækning, du har tilbagelagt? Eller når du sidder og læser og plud-
selig opdager, at du ikke kan huske, hvad du har læst på de sidste par sider? Eller når 
du lytter til musik og kommer i tvivl, om du egentlig hørte begyndelsen på stykket?

Det kender du sikkert. Det gør de fleste. 
Dét er mind-less-ness. Uopmærksomhed. Ubevidsthed. Det modsatte af mindful-

ness. Det er, når tankerne hopper ud af nuet og flyver ind i fremtiden eller tilbage i 
fortiden. Det er, når krop og sind adskilles. Når vi taber bevistheden. I hvert fald mo-
mentant. Når vi mentalt og følelsesmæssigt forsvinder fra nuet.

Nuet kan defineres som der, hvor din krop er. Der, hvor du spiser, taler, lytter, ser, 
oplever, mærker. Altså der, hvor livet er. Det faktiske, det virkelige liv. Men alt for ofte 
lader vi opmærksomheden forsvinde fra nuet. Mens kroppen er i gang med at spise, 
løbe eller tale med en kollega, går tankerne på krydstogt. Frem og tilbage i tiden. Mest 
frem. Eller mest tilbage. Men ikke så meget nu. Og så er det, at vi spiser uden at smage 
maden, er succesfulde uden at mærke det, elsker uden at opdage det.

Det er jo ikke, fordi du ikke skal dagdrømme, planlægge eller tænke tilbage på ti-
den, der er gået. Men at være mindful betyder, at når du dagdrømmer eller husker eller 
planlægger – så gør du det med fuld bevidsthed: I stedet for at tillade din opmærksom-
hed at forsvinde fuldstændigt sammen med dine tanker, når de tager på tur, så lader du 
en del af din bevidsthed, en del af din opmærksomhed, vide, hvad din opmærksomhed 
gør. Det er netop forskellen på at huske og at være opmærksom på, at du husker, der er 
mindfulness. 

Mindfulness er opmærksomhed på opmærksomheden. Det er at vide, hvad du gør. 
At være fuldt til stede i livet, i nuet. Øjeblik for øjeblik. At være så vågen, som du kan. 
At bemærke dine tanker, dine følelser, dine sanseindtryk. Fuldt bevidst. Uden at for-
holde dig analytisk til det, du oplever. Det er den metakognitive funktion, vi har til 
rådighed, som kan fortælle os, hvad vi laver, tænker, føler. Den funktion, som vi er 
tilbøjelige til at slå fra, så vi i stedet forsvinder mentalt, og dermed følelsesmæssigt, 
ind i en tankestrøm. 

Mindfulness er neutral iagttagelse af virkeligheden, som den er. Den indre virkelig-
hed og den ydre virkelighed. Det er, når du iagttager, ikke så meget, hvad der sker, men 
hvordan du reagerer på det, der sker. 

Prøv – lige nu – at lave en slags mental scanning af din krop og dit sind: Hvilke tanker 
bevæger sig gennem dit sind? Hvilke følelser præger dig? Hvordan opleves din krop?

INTRODUKTION 
TIL 
MINDFULNESS



82 83

Livet på to planer  
Forestil dig, at livet foregår på to planer: det ydre og det indre. Det ydre er 
det faktuelle, det objektive, det, der sker i nuet, mens det indre er måden, 
du forholder dig til tingene på. Man kan sige, at du har to liv: et ydre, som 
er relativt synligt for andre, og dit private, indre liv, som er de mentale og 
følelsesmæssige fortolkninger af dit faktuelle liv. 

Det er ikke det, der sker, men måden, hvorpå du forholder dig til det, 
der bestemmer din sindstilstand. Dine tanker påvirker både dine følel-
ser og dine handlinger og dermed også den respons, du får fra verden. Et 
godt liv, er et oplevet godt liv. Ikke nødvendigvist et objektivt konstater-
bart godt liv. 

Som det også fremgår af tidligere kapitler, er der en del forskning, der 
afslører, at selv efter massiv ulykke eller sygdom, hvor menneskers liv 
blev radikalt ændret fra den ene dag til den anden, for eksempel ved at 
miste førligheden, genvandt de deres oprindelige livsglæde efter cirka et 
år. Og for lotterivindere sker der det samme. Efter cirka et år har de det 
lige så skidt eller godt, som de havde det før den store lotterigevinst. Så 
det, vi kan lære af disse undersøgelser, er, at det, der sker i dit liv, betyder 
mindre for din lykkefølelse end den mentale indstilling, du har til livet 
og til dig selv.

Det kan du få mere kontrol over, når du bliver opmærksom på, hvad 
der rent faktisk sker i nuet. Når du holder op med automatisk og ureflek-
teret at dømme dine sanseindtryk. Og når du vænner dig til at være op-
mærksom på dine tanker og sanseindtryk og betragte dem som fragmen-
ter af din bevidsthed i stedet for som faktuelle, uforanderlige sandheder. 

Mindfulness-praksis kan ændre måden, du forholder dig til dit liv på. 
Du kan ikke forhindre livet i at udfordre dig, men du kan blive bedre til at 
håndtere drillerierne. Du har selv herredømmet over, hvordan du tager 
imod livets udfordringer og oplevelser. Du bliver mere robust, mindre 
påvirkelig. Og dét er frihed! Og magt! Friheden og magten til at bestem-
me, hvordan du vil leve og opleve dit liv. 

Mindfulness ændrer ikke tingenes tilstand. Du får ikke din ungdom 
tilbage – eller din tabte kærlighed. Mindfulness skaffer dig ikke udnæv-
nelsen, lejligheden med havudsigt eller økonomisk frihed. Ikke direkte i 
hvert fald.

Mindfulness fungerer på to planer: dels ændres måden, du opfatter 
tingene på, således at rynkerne og havudsigten ikke længere er så væ-
sentlige. Og dét i sig selv er berigende, lettende, frihedsskabende. Men 

derudover giver mindfulness dig et bedre greb om virkelighedens udfor-
dringer, således at dine beslutninger og handlinger bliver mere præcise, 
mere i tråd med faktuelle forhold og dermed – efter al sandsynlighed – 
bringer dig tættere på dit mål.

Mindfulness: teknik eller livsstil? 
Mindfulness er blevet et populært emne i disse år. I 2007 kaldte jeg det 
den nye coaching – og det har vist sig at holde stik. I hvert fald er der, 
ganske som forudset, alverdens forskellige fortolkninger af det. Der er 
undervisere med alt imellem en livslang praksis og et weekendkursus 
bag sig. Nogle instruktører fokuserer på sanselige oplevelser, mens andre 
kobler mindfulness meget tæt med den kognitive psykologi, og endnu 
andre sætter et ukritisk lighedstegn mellem mindfulness og enhver form 
for meditation. Vi har mindful eating, mindful living, mindful move-
ment, mindful teaching, mindful leadership®, og forleden fik jeg en 
henvendelse om, hvorvidt jeg kunne hjælpe med mindful haveterapi. 

Jeg byder det velkommen i alle former. Mere opmærksomhed er mere 
opmærksomhed. Og det er en god ting.

Den fortolkning, jeg og mit firma arbejder med, stammer direkte fra 
den theravadiske buddhisme, hvis filosofi, teknik og praksis jeg har over-
sat til et moderne hverdagsliv. Meget af både tænkningen og praktikken 
ligner dog Mahayana Buddhismen, som jeg har praktiseret i mange år 
under den gren, der kaldes Gelupga. En tradition, der har stor fokus på 
intellektuel forståelse, og hvor træningen er meget boglig. 

I min optik kan man tale om tre forskellige tilgange til mindfulness:

1. Mindfulness som tilstand 
At være mindful er en oplevelse. Det er, når dualiteten forsvinder; når der 
ikke længere er forskel mellem mig og ikke-mig; når opmærksomheden 
er hypervågen og iagttager hver en tanke, følelse, sensation. Det er op-
hævelsen af begyndelser og slutninger. Det er ophøret af bedømmelser. 
Det er, når iagttagelse, iagttageren og det iagttagede smelter sammen. 
Det er, når virkeligheden fremstår ufortolket. Det er ret fedt. Og meget 
svært at forblive i den tilstand. Men små bidder eller en tilnærmelsesvis 
tilstand er bestemt også værdifuld.

2. Mindfulness som teknik
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Mindfulness-meditation eller vipassanna-meditation, som det oprinde-
lige ord på pali er, er en meditativ teknik, der søger at inkludere alle sanse-
indtryk, tanker og følelser i bevidstheden, men på en neutral iagttagende 
måde. Ofte kaldes denne form for meditation også for indsigtsmedita-
tion, fordi det er den direkte vej til at forstå os selv og – hvis vi praktise-
rer tilstrækkeligt – til at forstå de større universelle sammenhænge. Det 
er vejen til visdom. Teknikken er beskrevet i kapitlet ”Mindfulness som 
teknik” som mindfulness-meditation. Men før du går i gang med mind-
fulnessmeditation, vil jeg opfordre dig til at styrke din koncentration ved 
hjælp af den koncentrationsmeditation, der er beskrevet i samme kapitel. 

3. Mindfulness som filosofi og livsstil
Der er nogle grundlæggende principper, som er forudsætninger for at 
kunne opnå en tilstand af mindfulness, der bliver til en måde at leve på. 
Disse indeholder for eksempel at være tålmodig; at acceptere nuet, som 
det er; at kunne slippe det, der ikke længere er; at kunne tøjle sin ambi-
tion og så videre. Alt sammen principper, som det faktisk også giver ret 
god mening at forsøge at leve efter i hverdagen. I varierende grad, men 
som retningslinjer. Disse beskrives i kapitel 6: ”Mindfulness som filosofi 
og livsstil”.
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Uanset om du vælger at praktisere mindfulness gennem daglig meditation eller ej, så 
er der nogle filosofiske principper, du med fordel kan indarbejde i dit daglige liv. De 
syv mindfulness-principper, som gennemgås i de efterfølgende afsnit, er alle udtryk 
for sund fornuft, som vi bare har glemt eller nedprioriteret i vores nuværende livsstil. 

Leg med principperne, prøv dem af i privat og professionel sammenhæng. Test de-
res bæredygtighed i dit liv og brug dem, der giver mening og nytte for dig.

TANKER OM PRINCIPPER

”Mindfulness er lige dele sund, dansk fornuft og eksotisk, østlig inspiration. Simple 
teknikker med stor virkning. Indlysende logiske filosofier, som vi bare er tilbøjelige 
til at glemme i travle dagligdage.
For en leder, der ønsker at være nær med sine medarbejdere, nøgtern over for 
realiteterne i sit marked og mestre den svære balance mellem eget ego og 
andres bedste, er mindfulness en god vej at gå. Jo større ledelsesansvar, desto 
større behov for at bevare en mental spændstighed og psykologisk fleksibilitet. At 
kende sine tanker er at have større kontrol over sine handlinger. 
For mig er mindfulness en slags fitnesscenter for sindet og har givet mig teknikker 
til daglig praksis, en dybere indsigt i sindets mekanismer og mindet mig om, at 
hvis vi kan integrere alle sider af os selv, bliver vi både mere robuste og mere 
fleksible som ledere. Og for mig er der ingen tvivl om, at meditation helt generelt 
– og mindfulness specielt – kan være gavnligt for både den enkelte leder og hele 
organisationen. Jeg opfatter ikke mindfulness-principperne som et doktrin, der 
skal overholdes, men som en invitation til at tænke lidt dybere over nogle af de 
standardiserede, automatiske opfattelser, der kan stå i vejen for innovationen, for 
kreative løsninger, for kulturskifte og for organisatorisk synergi. Og som kan stå i 
vejen for, at vi lever vores vision ud, professionelt og privat.” 

– Alfred Josefsen, administrerende direktør, Irma 

Beginner’s mind  
Kan du huske, hvornår du holdt op med at undre dig? Dengang verden 
endnu var et forunderligt og underligt og uforudsigeligt sted? Før din 
voksne erfaring og viden og kynisme tog over? Før du vænnede dig til at 

MINDFULNESS SOM 
FILOSOFI OG LIVSSTIL
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færdes i en verden, der virkede velkendt? Kan du huske, hvordan det var, 
da verden endnu var ny? Det kan du sikkert godt … 

Men som de fleste andre er du nok med årene blevet lidt mere hærdet, 
lidt mere kynisk, lidt mindre nysgerrig. Og det er der en god grund til. Vi 
modtager hvert øjeblik milliarder af små informationsbidder. Milliarder 
af informationer, der kommer ind gennem vores sanser. Lyde, billeder, 
dufte, fornemmelser i kroppen … Faktisk er der så uendelig mange ind-
tryk, at du ville blive sindssyg, hvis du skulle forholde dig til dem alle 
sammen. Så noget må ud. Nogle af de mange, mange indtryk må sorteres 
fra, så hjernen ikke overbelastes. Brænder sammen.

Der er altså en god grund til, at du, ligesom alle vi andre, tager mange 
ting for givet. At du tager mennesker for givet. Der er en grund til, at du 
ikke forholder dig åbent og uden forudindtagelser til alt, hvad du oplever 
i løbet af dagen. Du har simpelthen ikke kapaciteten til at forholde dig 
nuanceret og fordomsfrit til alle de begivenheder, alle de indtryk, infor-
mationer og mennesker, som et moderne samfund som vores bombarde-
rer dig med. Dagligt. Konstant. Uophørligt. 

Og det er jo derfor, folk gennem tiderne er gået på retreat. Derfor, at 
de har sat sig i fjerne, utilgængelige grotter. Derfor, de har isoleret sig i 
mørke klostre. De har gjort det for at begrænse indtrykkene til et om-
fang, der kan håndteres. Når man sidder helt stille, med lukkede øjne, i 
omgivelser, hvor der er færre distraherende lyde – så har man begrænset 
antallet af informationer ganske, ganske betragteligt. 

For det er jo klart, at du ikke kan modtage og rumme indholdet af halv-
treds tv-kanaler på en enkelt aften – åbent, intenst, som om du aldrig har 
set noget af det før, hvorimod du måske godt kan forholde dig helt åbent 
og nysgerrigt til en myre, der kravler forbi på stenen foran. 

Jo mere information, jo mere stimulation, jo mere underholdning – 
desto sværere er det at tage ting og mennesker og oplevelser med den 
opmærksomhed og med den nysgerrige undersøgelse, som de egentlig 
fortjener. Og i en moderne verden, hvor tempo, resultatskabelse og præ-
station er i højsædet, der er du nødt til at tage nogle ting for givet for over-
hovedet at komme ud af døren om morgenen. Tænk over, hvor mange 
beslutninger, du allerede har truffet i dag. Og hvor mange af dem du traf 

– uden at tænke over det. 
Måske tog du stilling til, om du ville have kaffe eller te til morgenmad 

– men det er nok mere sandsynligt, at du blot drak det, du plejer. Du be-
høver formentligt ikke at tænke over, om du vil have mælk i kaffen. Men 

måske tænkte du over, hvordan du skulle binde dit slips eller lægge din 
mascara (eller begge dele). Sandsynligvis gjorde du bare, som du plejer. 
Måske endda uden at opdage, at du gjorde det. 

Det, at have nogle faste forestillinger om, hvordan verden fungerer, er 
en forudsætning for at komme igennem dagen. Men vi kommer nemt til 
at have lidt for mange, lidt for faste forestillinger om lidt for meget. Ren 
rutine, ren mekanik, ren automatik.

Fint nok, hvis der er andre og mere vigtige ting, vi i stedet giver vores 
opmærksomhed. Men alt for ofte lader vi vores tænkning og vores tanker 
om, hvad vi ved, afholde os fra at se ting og mennesker, som de faktisk er. 
Og jo ældre vi bliver, desto mere tror vi, at vi ved. Formentlig fordi vi bli-
ver dovne med alderen, fordi vi har vænnet os af med at være undrende 
og nysgerrige over for nye ting. Men også på grund af den forventning, 
der er til, at vi med alderen ved mere. 

Prøv i dag at sige: ”Det ved jeg ikke!” – så mange gange som muligt. 
Helst hver gang, du reelt ikke kender svaret, hvis du skal være helt ær-
lig over for nuet og situationen. Hver gang du ellers ville have tyet til at 
trække på fortidens erfaring uden helt at tage stilling til, hvorvidt det nu 
også var relevant. Prøv det – bare i dag. Og læg mærke til, hvordan det 
giver frihed og plads. Og bemærk også, at der er mange flere ting, du ikke 
ved, end du tror, du ved. Hvis du ligesom ved, hvad jeg mener …  

Faste meninger og forandringsparathed  
Det ulykkelige er, at fordi vi bombarderes med alle disse informationer 
og konstante krav om stillingtagen, kan det være fristende at delegere 
mange beslutninger til underbevidstheden. Og så er det, at vi kommer til 
at skøjte hen over ting og mennesker og oplevelser, som vi måske netop 
ikke skulle skøjte henover. For det er jo dér, livet gemmer sig. Det er i 
fordybelsen, vi finder nydelsen og den dybe tilfredshed. 

Men netop fordi vi tillader både mennesker og oplevelser at være over-
fladiske, fordi vi ikke tager os tiden til at gå i dybden med dem – så skal 
der mere og mere til for at mætte os. Vi har brug for stadig mere under-
holdning, stadig mere intense oplevelser, mere tempo, mere handling – 
for at kunne mærke os selv og livet. 

Noget andet, der afholder os fra at gå åbne ind til nye oplevelser, har at 
gøre med følelsesmæssig kontrol. Hvis du holder dig til de kasser, du al-
lerede kender, hvis du lader, som om du ved, hvordan et jordbær smager, 
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hvordan en advokat er, hvordan den rigtige løsning på en personalemæs-
sig udfordring ser ud – så slipper du for at skulle redefinere dig selv. 

Du kan blive, hvor du er. Du behøver ikke at ændre mening. Eller se 
dig selv eller verden med nye øjne. 

Vi er jo alle sammen forandringsparate. Lige indtil vi skal ændre vores 
selvopfattelse. Eller bare gøre tingene på en anden måde. Forandringspa-
rathed er et vidunderligt koncept, som de færreste af os faktisk er i stand 
til at udleve.

Så behovet for at være i kontrol er egentligt en naturlig respons på et 
moderne liv, der sønderbomber os med nye input. Vi forsøger at holde 
fast i det kendte, i de holdninger, vi har, i de værdier, vi handler efter. For 
vi har travlt. Og er ambitiøse. Og ikke altid villige til at lade virkelighe-
den komme på tværs af vores planer. Så vi ser, hvad vi ønsker at se, hører, 
hvad vi ønsker at høre. Lader sindet blive i sin vante gænge, så vi ikke skal 
til at ændre på vores opfattelse af verden eller os selv. 

Men frygten for at lade sig overrumple, behovet for at forblive i kontrol, 
fratager os selvfølgelig også muligheden for at blive imponerede, overra-
skede, ja, faktisk for at opleve. Fordi det, at lade sig rive med af noget, give 
sig hen til, tillade en fuld oplevelse af … forudsætter at vi tør slippe kon-
trollen og tør fremstå lidt bøvede, lidt overraskede, lidt ubehjælpsomme. 

Alt dette – vores behov for kontrol, vores travlhed, vores ambitioner 
– fjerner os fra muligheden for at gå ind i en oplevelse med et åbent sind, 
og dermed begrænser vi vores evne til rent faktisk at se, høre, mærke … 
hvad der foregår. I stedet oplever vi et eller andet, der bekræfter vores 
forudindtagelser, og dermed kan vi lade vores selvdefinition og opfat-
telse af verden forblive nogenlunde intakt. Ikke nødvendigvis i overens-
stemmelse med virkeligheden. Men intakt. Og det er der en del tryghed 
forbundet med. 

Men du kan lære at bringe lidt mere beginner’s mind, lidt mere åbent 
sind, ind i dit liv. Og i dag er en god dag at starte.

Et sind, der endnu ikke har bestemt sig  
Beginner’s mind er et begreb, som stammer fra zentraditionen og inde-
bærer, at du oplever noget med et helt åbent sind, uden forbehold, uden 
forudindtagelser. At du oplever noget, som var det for første gang. At du 
undrer dig.

At undre sig er som at lade musikken omslutte dig. Som at lade vinen 
rulle henover tungen og kilde ganen. Det er det fjerne blik på horison-

ten. Det er at lade indtryk komme ind i sindet og tillade dem bare at blive 
oplevet for det, de er. Uden referencer til fortiden eller det, du troede, de 
ville være. Det er at tillade ting, mennesker, oplevelser at være præcist, 
som de er – uden din fortolkning. 

Beginner’s mind vil sige at være fuldt tilstede i nuet og kun der. At 
lade fortidens oplevelser forsvinde og ikke bruge dem til at definere nu-
ets oplevelser med. At være undrende, endda ærefrygtig, at tillade over-
raskelsen, at turde sige: ”Det ved jeg ikke”. Beginner’s mind er svaret på 
spørgsmålet: ”Jeg gad vide, hvad det her er?”

Og det er jo et spørgsmål, de fleste af os stiller alt for sjældent. Vi mø-
der de fleste oplevelser gennem et filter af fortidens erfaringer. Jeg ved, 
hvordan en kop kaffe smager, for jeg har drukket det hele mit voksne liv. 
Så jeg lader min hjerne fortælle mig, hvordan kaffe plejer at smage, sna-
rere end at opleve smagen på ny. I sin nuværende form. Som den er lige 
nu. Med lige præcist denne rumtemperatur, med denne luftfugtighed, 
med denne slags bønner, med den kalk, der er i vandet her i byen og så 
videre. Smagen skal afvige markant fra det vante, før jeg noterer det. Og 
på den måde defineres min smagsoplevelse af fortiden. 

Det er jo ikke, fordi du skal smide al din viden ud, eller gå tilbage til 
begynderstadet i enhver henseende. Selvfølgelig skal du holde fast i din 
viden om at køre bil eller binde dit slips. Det er alt for upraktisk at skulle 
lære det forfra hver gang. Du skal udnytte din akademiske, faglige eller 
erhvervsmæssige viden der, hvor det er relevant.

Men i mange andre forhold, i dine menneskelige relationer, når du 
sætter dig til rette med en bog eller en film, når du sidder med et mål-
tid mad. I de tilfælde kan du få stor nydelse ved at praktisere beginner’s 
mind. Og i mere arbejdsrelaterede situationer kan det styrke din kreativi-
tet og problemløsning, hvis du i det mindste holder sindet tilstrækkeligt 
åbent i forhold til at der kunne være andre tilgange, andre måder. At der 
kan være ting, du ikke ved. 

At sige eller tænke ”Jeg ved” er et enormt handicap, der tvinger dig væk 
fra nuet og ind i fortiden. Afholder dig fra nye opdagelser, overraskelser, 
nye indsigter og afholder dig fra at gå i dybden og komme til bunds i nuet. 
Jo mere du tror, du ved og jo mere, der forventes, at du ved, desto vanske-
ligere bliver det for dig reelt at opleve tingene i deres sande form.

Mange eventyr handler om fjolset, som det lykkedes for, fordi han 
ikke vidste bedre. Vi holder af metaforen om humlebien, der ikke ved, 
den ikke kan flyve, men gør det alligevel. Vi har ordsprog som ”Én tåbe 
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Og væn dig i det hele taget til lidt oftere at sige: ”Gad vide, hvad det 
her er ...?”

Ikke-bedømmelse  
Jeg vil gerne invitere dig til at undersøge, hvor meget af din mentale akti-
vitet du bruger på at bedømme. Jeg er ret sikker på, du vil opdage, at det er 
væsentlig mere, end du troede. Hvis du er som de fleste andre mennesker, 
er dit sind konstant i gang med at bedømme, om noget er godt, skidt eller 
neutralt. Vel at mærke godt, skidt eller neutralt i forhold til dig. Det lyder 
måske nok lidt primitivt og banalt, og du har sikkert udviklet et meget 
mere sofistikeret sprog for det. Men ikke desto mindre, så er det det, du 
gør. Du bedømmer. Alting. 

Begrebet ikke-bedømmelse handler om at møde begivenheder, op-
levelser, mennesker, situationer og for den sags skyld os selv, uden den 
automatiske, kritiske indstilling, der får os til at dele verden og livet op i 
tre dele: kan li’, kan ikke li’, er ligeglad. 

Prøv at stoppe op et kort øjeblik og registrer de bedømmelser, du al-
lerede har lavet om det, jeg har sagt.

En af de grundlæggende teser i buddhismen er, at alting eksisterer i sin 
egen karakter, i sin egen beskaffenhed – mens vores vurdering af det kun 
eksisterer i vores eget hoved. Det vil sige, at et æble har æblekvaliteter – 
og kun æblekvaliteter – mens det er dig, der definerer, om det er grønt, 
sødt, sprødt og så videre.   

Men det er for svært for os at lade ting være, som de er. Vi har et umå-
deligt behov for at sætte ord på, kategorisere, sammenligne og så videre. 
Størrelsen på din bil, dit hus, din løn. Prestigen forbundet med dit job, 
niveauet af dine kompetencer og måske endda din lykke. Alt dette sam-
menligner du sikkert med andres. For eksempel er din Fiat Punto en me-
get eksklusiv bil, hvis du bor på Sri Lankas nordkyst, men knapt så eks-
klusiv, hvis du bor i Ordrup.   

Et andet eksempel handler om den følelsesmæssige betydning, vi til-
lægger vores handlinger, og dermed den bedømmelse, vi udsætter os selv 
for. I enhver indsats, i enhver anstrengelse, gemmer sig et håb om at lyk-
kes og en frygt for at fejle. Men når håbet og frygten bliver for overvæl-
dende, så står det i vejen for din bedste indsats, fordi alt for meget mental 
energi er bundet op i, om du lykkes eller ej. 

kan spørge om mere, end 10 vise kan svare på.” Vi bliver dagligt kon-
fronteret med videnskaben, der har lært noget nyt og forkaster tidligere 
teorier. Det, der var sundt i går, er usundt i dag. Så vi ved det godt. Vi ved 
godt, at vi ikke ved alt. Og måske fornemmer vi også, at selve ekspertisen 
er farlig i dens absoluditet. At enhver viden kan blive materialistisk, hvis 
den ikke bevarer sin ydmyghed.

Hvordan kan du træne beginner’s mind?  
Bare ved at acceptere, at du ikke ved alt, træner du din beginner’s mind. 
Acceptere, at der er skjulte oplevelser i enhver ting, i ethvert menneske, i 
enhver situation. Acceptere, at selv om du tror, du ved i dag, er det ikke 
sikkert, den viden er noget værd i morgen. At viden aldrig kan være ab-
solut, men er betinget af kontekst og relativitet … blot dette er nok til at 
åbne din beginner’s mind en lille smule. 

Bare det at lægge skråsikkerheden fra 
dig, at turde tvivlen, at være åben for mu-
lighederne, hjælper dig til at opleve tinge-
nes sande essens.  

Og mere konkret kan du træne dig selv 
i følgende: 

Når du går ind i en situation, når du mø-
der et menneske – kendt eller ukendt – når 
du står over for en oplevelse, så prøv at 
tømme dit sind for forudindtagelser, ideer, koncepter, holdninger. Lad, 
som om du aldrig har været i den situation før, aldrig har set det men-
neske før, aldrig har haft den pågældende oplevelse før. Skræl alle dine 
erfaringer væk. Tøm sindet, så der er plads til nye indtryk. 

Slip kynismen, slip ”been there done that”-indstillingen. Det er mu-
ligt, du har været her før. Men du har aldrig været her før … nu. Forstået 
på den måde, at du måske nok har været i den situation tidligere, men da 
var du en anden, tiden var en anden, vejret var anderledes, bordet stod på 
en anden måde og så videre.  

En anden ting, der er værd at optræne, hvis du ønsker at praktisere be-
ginner’s mind, er ærefrygten. Evnen til at sige: ”Wauw!” Tillad dig selv 
at lade dig begejstre, at lade dig overraske. Find ydmygheden og modet 
til at lade dig imponere. Bliv ved med at udforske, undersøge, se, mærke, 
høre – du finder garanteret noget nyt i selv den kendteste ting, situation, 
person. 

Bare det at lægge 
skråsikkerheden fra dig, 

at turde tvivlen, at være 
åben for mulighederne, 

hjælper dig til at opleve 
tingenes sande essens.  
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En af de mentale grundindstillinger, vi har, i hvert fald langt de fleste 
af os, er: Det er godt at lykkes; det er ikke godt at fejle. Men hvis du kan 
finde ud af at løsne lidt på værdiladningen af, hvor galt det egentligt er 
at fejle, eller hvor lækkert det er at lykkes, får du mere mental plads til at 
yde dit bedste. Og hvis du yder dit bedste, er der trods alt større chance 
for at lykkes. Så – ironisk nok – jo mere du går op i at lykkes, desto mindre 
sandsynlighed er der for, at du gør det. 

Mange af os har for eksempel svært ved at modtage kritik. Vi oplever 
det som negativt. Og alt for ofte bliver kritik da også formuleret på en 
uheldig måde. Hvilket er ærgerligt, for det er jo kun, hvis andre gider give 
mig feedback, at jeg har chancen for at vide, hvad mine handlinger bety-
der for dem. Og dermed muligheden for at ændre på mine handlinger. 
Feedback, især kritisk feedback, kan blive noget, der skal undgås, fordi 
det på en eller anden måde er en devaluering af mig som menneske. 

Modsætninger og etiketter  
Evnen til at vurdere, om noget er godt eller skidt for mig, er selvfølgelig 
væsentlig i forhold til vores overlevelse. Vi er nødt til at kunne skønne, 
om noget er farligt for os eller ej. Men desværre nøjes vi ikke med at be-
dømme ting, der handler om vores overlevelse. Vi bedømmer stort set 
alt, hvad vi kommer i nærheden af. 

Det betyder for eksempel, at vi har svært 
ved at rumme modsætninger. Konsekven-
sen af det er, at noget smukt og godt hurtigt 
kan blive ødelagt, hvis der bare er en enkelt 
ting ved det, som vi ikke kan lide. Og i be-
tragtning af, at man kan definere følelses-
mæssig modenhed som evnen til samtidig 
at rumme modsatrettede følelser, så står 
det måske ikke så godt til med vores følel-
sesmæssige modenhed.

Endnu mere spændende end at øve sig i at rumme modsætninger er 
ideen om at ophæve dem. Det vil sige at træne sig i at undlade de følel-
sesmæssige investeringer i, om noget er godt eller skidt. Prøv en gang 
imellem bare at lade smerte være smerte – hverken godt eller skidt – og 
nydelse være nydelse – hverken godt eller skidt. At ophæve modsætnin-
gerne vil sige at suspendere bedømmelserne – bare en gang imellem. 

Vores hjerne har meget at stå til ansvar for i forhold til vores tilbøje-
lighed til at bedømme. Vores hjerne er denne fantastiske maskine, som 
klister etiketter på alt. Så snart et indtryk ryger ind på sindets lystavle, 
så er hjernen klar til at klaske en etiket på. Der går kun mikrosekunder – 
et kvart sekund siger forskningen faktisk – fra indtrykket rammer dine 
sanser og samles op af hjernen, til det arkiveres i en allerede eksisterende 
kasse. I det ultrakorte øjeblik, før du sætter ord på. Før du vurderer det 
som godt eller skidt – netop der, og kun der, kan du have den fulde og 
rene og nøgne oplevelse. Det vil sige, i det korte, korte øjeblik, før lyden 
bliver til en hund, der gør – før synsindtrykket bliver til et fly, der letter 
i morgentågen. I netop det øjeblik har du både den nøgne og den fulde 
oplevelse. Intet mere, intet mindre. Og så går maskineriet i gang med at 
sammenligne og fortolke og bearbejde, og du har fjernet dig fra selve op-
levelsen. 

Det er lidt nemmere at suspendere bedømmelsen, når du støder på 
nye sanseindtryk. Der får du lidt længere tid foræret til at opleve, før sin-
det går i gang med at kæmme arkivet for at se, hvad der passer bedst. Og 
det er så det, du gør: Du sammenligner. Du finder noget, der passer så 
godt som muligt og putter den nye oplevelse deri.  

Når vi spiser på en ny restaurant, sammenligner vi den med dem, vi 
kender i forvejen: På hvilke punkter er den bedre, på hvilke punkter er 
den dårligere? Når vi får en ny bankrådgiver, sammenligner vi ham med 
ham, vi havde i forvejen: Hvordan ligner han, hvordan er han forskel-
lig? Og det bruger vi rigtigt meget mental energi på. Indimellem er det 
nødvendigt, indimellem er det gavnligt. Men indimellem står denne 
konstante bedømmelse i vejen for at opleve nuet i dets fulde potentiale.

Så det, der sker, er altså, at sindet først afgør, hvad det er, du oplever, 
det vil sige, hvilken fortolkning du lægger ned over sanseindtrykket: 
smerte, hund, kendt menneske, sol, salat og så videre. Derefter – og vi 
taler splitsekunder her – arkiverer det oplevelsen (smerte, hund, kendt 
menneske, sol, salat og så videre) i én af de tre værdikategorier: godt for 
mig/kan li’ og ikke godt for mig/kan ikke li’ eller neutralt. Så enkelt er 
livet, hvis det skulle stå til sindet. Og det gør det jo. At vi så i vores sprog 
og selvopfattelse er væsentligt mere sofistikerede og har lært os en ene-
stående evne til at rationalisere og forklare og uddybe og undskylde og 
skrive poesi – det er en anden sag. 

Hvor små børn siger det, som det er ”Kan ikke li’ …”, så udtrykker 
voksne det væsentligt mere kompliceret: Vi skyder skylden – mere eller 

Prøv en gang imellem 
bare at lade smerte være 

smerte – hverken godt eller 
skidt – og nydelse være 
nydelse – hverken godt 

eller skidt.



96 97

mindre direkte – på andre, på situationen, tiden, vejret, konjunkturerne 
og så videre. Eller vi forklarer, hvorfor vi ”er nødt til”, ”altid har”, ”aldrig 
har”. Eller vi uddyber de rationelle, teoretiske, historiske, følelsesmæs-
sige grunde. Fordi det er for pinligt og for barnligt og for primitivt, og 
fordi vi gennem vores opvækst er blevet bedt om at forklare os, kan vi 
ikke bare at sige kan li’ eller ikke li’, men har lært os at tilsløre de nøgne 
fakta i en sprogligt røgslør, der snyder endda os selv.

At skelne eller bedømme, det er spørgsmålet  
Du kan åbne for nuet i dets fulde potentiale ved at trække den emotionel-
le værdiladning lidt tilbage og skelne i stedet for at dømme eller bedøm-
me. Når du skelner, er det er en ikke-værdiladet diskrimination – hvor du 
ikke bedømmer, om noget er godt eller skidt. 

Hvis du for eksempel ikke kan falde i søvn en aften, fordi tankerne 
kværner rundt i hovedet på dig, bliver det kun værre, hvis du bedøm-
mer søvnløsheden som dårlig. Hvis du i stedet lykkes med bare at konsta-
tere, at du ikke kan sove, så ligger du ganske vidst stadig søvnløs – men 
du slipper for selvmedlidenheden, for vreden og irritationen, eller hvad 
det nu er for følge-følelser, der kommer med den værdiladning, der siger 

”Det er dårligt at være søvnløs”.

Hvis du kan slippe nogle af dine værdiladninger, bliver livet lidt større. 
Der bliver lidt mere plads. Men hvis du kan lade være med at definere 
søvnløshed som ”dårlig” og i stedet bare kan lade den være det, den er, 
nemlig søvnløshed – så bliver det muligt at mærke, hvad søvnløshed 
egentligt er. Og måske finde ned til nogle ellers ukendte bevidsthedslag. 
Og selv hvis det ikke lykkes, slipper du i det mindste for at skulle kæmpe 
med selvmedlidenheden eller irritationen. 

Hvordan kan du træne ikke-bedømmelse?  
Du kan bruge enhver situation dagen igennem til at lære dine bedøm-
melser at kende. Det eneste, du skal, er at holde øje med dine tanker. Og 
med dine følelsesmæssige reaktioner på dine tanker og på dine sanseind-
tryk.

Væn dig til at registrere, når du reagerer negativt på noget, og stil så dig 
selv spørgsmålet: Hvilken værdi eller antagelse ligger til grund for min 
reaktion? 

Væn dig til – så ofte som muligt – at observere dine bedømmelser i alle 
mulige forskellige situationer. Når du møder et menneske på gaden, når 
du sidder i møder, når du kører bil, når du spiser, når du taler med andre, 
når du venter. For eksempel hvis du mærker en irritation over, at en æl-
dre dame tager lang tid om at lægge sine varer på båndet i supermarkedet, 
hvad ligger der så til grund for den irritation? At dine behov er vigtigere 
end hendes? At det er uhøfligt at tage andres tid? At hun er skyld i at du 
kommer for sent? 

Væn dig til at observere dine forudindtagelser, dine koncepter, fikse 
ideer, fordomme, holdninger og så videre.

Ideen med ikke-bedømmelse er at lære dine bedømmelser at kende og 
gradvist optræne evnen til at være mindre bedømmende. Gradvist lære 
at vente bare lidt længere med at putte ting i kasser og vurdere om noget 
er godt eller skidt. At tillade tvivlen, at turde være holdningsløs. At nyde 
bare at opleve noget uden at skulle tage stilling. 

Hen ad vejen vil du begynde at forstå, hvad det er, der ligger til grund 
for dine bedømmelser. Hvilke normer, antagelser og verdensanskuelser, 
der ligger som styresystemer i dit indre. Du vil forstå, hvilken retning 
dine bedømmelser har – om de overvejende er positive og anerkendende, 
eller om de mest er negative og kritiske.  

Men undlad at falde i den fælde, at du kommer til at bedømme dine 
bedømmelser. Lad være med at slå dig selv oven i hovedet med ”Åhr, jeg 
er også så hård ved andre” – eller ”Jeg er altid for optimistisk” – eller hvad 
du nu ellers kan finde på at sige til dig selv. Når og hvis det sker, så accep-
ter, at du er i gang med at bedømme din egen bedømmelse, og at det er 
både menneskeligt og uundgåeligt i starten af din praksis. 

Og husk, det handler ikke om at lade være med at skelne. Du skal fort-
sat tage stilling til, om du vil til Thailand eller Australien i ferien, om du 
vil tage det ene eller det andet job. De bedømmelser, du forsøger at slippe 
af med, er alle dem, der ikke skaber værdi. Alle dem, der gør livet mindre, 
end det behøver at være. Det er bedømmelserne af det, du gør som godt 
eller dårligt. Det er vurderingen af andre mennesker som underholdende 
eller kedelige. Det er bedømmelsen af situationer som ubehagelige eller 
lækre. 

Det er alle de bedømmelser, der er vanebetingede, ikke-værdiskaben-
de, og som på en unødvendig måde kategoriserer ting, oplevelser, situa-
tioner, andre mennesker og dig selv i alt, alt for smalle kasser.  



98 99

Og når du så fanger dig selv i en bedømmelse, der ikke skaber værdi, 
når du er unødigt kritisk eller unødigt anerkendende. Når du er i gang 
med selvkritikken eller selvrosen, når du kategoriserer andre som bedre 
eller værre – så slip dem! Slip bedømmelserne. Og gør det så tit, det er 
nødvendigt. Hver gang de dukker op. Kun derigennem kan du gradvist 
bryde de mentale mønstre, der er cementerede i dit sind, og som står 
imellem dig og virkeligheden i et bredere, mindre vurderende perspektiv. 

Registrer dine bedømmelser, accepter dem – og slip dem så. 
Registrer, accepter, slip. 

Aversion og tiltrækning   
Under det, vi oplever som vores frie vilje, ligger der nogle psykologiske 
prægninger, der styrer vores tanker, følelser og handlinger. Det ved du 
godt. Det er efterhånden kendt og accepteret viden, siden Freud fik os 
ned på briksen for at fortælle om den barndom, der sjældent var helt så 
lykkelig, som vi ville ønske. 

Buddhisterne har et alternativt bud på, hvad det er, der driver, former 
og påvirker din måde at være på. Nemlig at alt, hvad du gør, tænker, me-
ner, føler – er produkter af dine aversioner og tiltrækninger. Hvis man 
skal sige det lidt enkelt, betyder det, at du hele tiden er på vej hen til eller 
væk fra noget. Og det er det, jeg vil præsentere dig for nu. Dalai Lama 
siger det meget smukt, når han taler om, at alle mennesker er ens på den 
måde, at vi alle søger at opnå lykken og at undgå smerten. Så enkel er den 
menneskelige eksistens. 

Og selv om det på overfladen kan se ud, som om vi fortolker lykke og 
smerte meget forskelligt, så er det i bund og grund de samme ting, vi be-
kymrer os om. Vi vil gerne anerkendes og elskes, vi ønsker at beskytte 
vores familie og sørge for, at vores børn bliver i stand til at klare sig godt. 
Vi ønsker at undgå sygdom og fysisk forfald. Og vi ønsker at bidrage og 
bruge os selv, at opleve gode ting og undgå kedsomhed og meningsløs-
hed.  

Aversion og tiltrækning er den akse, hvorpå vores bedømmelser hvi-
ler; det vil sige, vi vurderer ting, mennesker, oplevelser ud fra, hvordan 
de passer ind med det, vi ønsker at opnå – og det vi vil undgå. Vi tror vi er 
frie, men vi er slaver af vores frygt, slaver af vores begær. 

Vores sprog er spækket med sætninger som: ”Det kan jeg ikke”, ”Jeg er 
nødt til”, ”Jeg må hellere”, Jeg har ikke tid” …  Alt sammen ord og sæt-

ninger og meninger, der tager afsæt i noget, vi ønsker at opnå eller noget, 
vi ønsker at undgå. Det er de streger, vi snubler over. Streger vi selv tegner 
på jorden, for eksempel: ”Jeg kan ikke forlade det højtbetalte job, jeg har, 
selv om jeg hader det – fordi jeg har sat mig i en dyr husleje og ikke vil af 
med huset.” Eller ”Jeg prioriterer mit arbejde højere end at være sammen 
med min familie”, ”Jeg kan ikke gøre x, y, z, fordi jeg bekymrer mig om, 
hvad folk vil sige” og så videre.

Vi har hver vores indre styresystem, som bestemmer måden, vi er i 
verden på. Og min opfordring til dig er at gøre dig bekendt med netop dit 
styresystem. Lære at forstå, hvad det er, du virkeligt – dybt inde og nede 

– søger. Hvad ønsker du? Hvad frygter du? 
Hvis du kender dit personlige indre styresystem, så bliver du faktisk 

mindre tyranniseret af det. Som med alt andet i den menneskelige psyke: 
Når en ting kommer frem i lyset, bliver det mindre håret og mørkt og 
skræmmende og meget mere håndterbart. Ganske som de monstre, der 
boede under din seng, da du var barn, og som viste sig at være velkendt 
legetøj, når lyset blev tændt.

Frihed fra tyranniet  
For der er en stor frihed – måske den eneste sande frihed – når du kan 
slippe tiltrækningen og aversionen. Der er frihed i at kunne observere 
tiltrækningen eller aversionen lidt på afstand, i at slippe behovet for at 
kontrollere verden omkring dig for at den skal give dig det, du ønsker, og 
for at beskytte dig mod, hvad du frygter.

Når du lykkes med det, kan du være med smerten eller begæret. Uden 
hverken undertrykke det eller tilfredsstille det. Friheden ligger i ikke at 
være en slave af begær eller modstand. I ikke at måtte reagere – men i at 
leve med, ånde med. Friheden ligger i at kunne nyde fuldstændigt og 
kunne opleve frygten fuldstændigt – uden at blive tyranniseret. Uden at 
miste kontrollen over, hvorvidt du vil reagere eller ej.

Selvfølgelig kan du forsøge at undertrykke din tiltrækning eller aversi-
on. Det har forskellige religioner opmuntret til eller krævet af os gennem 
tiden. Men undertrykkelse forstærker bare kraften. Intet er så attraktivt 
som noget, der er forbudt. Hvad enten det er drugs, politiske yderpunk-
ter eller slik.

Det, du i stedet kan gøre, er at mindske kraften ved at lægge distance, 
ved at se dit begær og din frygt i øjnene og se det, for hvad det er – nemlig 
meget ofte blot produkter af dit sind, resultater af dine mentale bearbejd-
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ninger af fortidens oplevelser. Alt for ofte 
er det, du frygter, og det, du begærer, blot 
mentale konstruktioner.

Barndommens prægning  
Ud over de fundamentale behov, vi alle 
har – behovet for mad, drikke, sex, søvn 
og så videre – så er den præcise udformning af disse behov et produkt 
af vores fortid. Hvor behovet for mad er naturligt og universelt, er be-
hovet for sylte eller rugbrød med ost funderet i vores individuelle fortid 
og erfaringer. Du fødes næppe med et behov for sylte. På samme måde er 
tiltrækningen til en bestemt type mand eller kvinde udtryk for de ople-
velser, du har haft op gennem livet. 

Vores tiltrækninger stammer fra barndommens oplevelser af nydelse 
og glæde. Og vores aversioner stammer fra barndommens oplevelser af 
smerte og lidelse. Så enkelt er det. Resten er mental sofistikation. 

Hvis du har lært, at kærligheden har en bestemt form – måske endda 
en kølig, afvisende form – er det sandsynligt, at du vil søge kærligheden 
i dén form resten af livet. Og formentligt igen og igen såres over afvis-
ningen. Hvis du gennem din barndom er blevet anerkendt for den gode 
præstation, er det sandsynligt, at du vil tilbringe livet med at efterstræbe 
den gode præstation. Igen og igen. For at få anerkendelsen. 

Når vi møder nye mennesker, definerer vi dem og vores relation til 
dem i lyset af vores fortid: ”Jeg kan lide initiativrige mennesker”, ”Jeg 
kan ikke lide selvoptagede mennesker”. Når vi smager nye ting, definerer 
og kategoriserer vi dem i forhold til vores eksisterende arsenal af smags-
oplevelser: ”Jordbær er godt”, ”Lever er ikke godt”.

Du kan begære selv de mest forfærdelige ting og frygte de mest vidun-
derlige ting – hvis det var det, din tidlige opvækst lærte dig! Alt, hvad du 
gør, er et ubevidst forsøg på at bevare status quo. Men du kan ændre det, 
hvis du bruger tid på at bringe disse prægninger frem i lyset. 

Men det ironiske er, at aversion og tiltrækning er så tæt forbundne, at 
den ene kan glide over i den anden så gradvist, at du knapt nok opda-
ger det. Den første chokoladekage er lækker, nummer to er kvalmende. 
Stjålne stunder med din elskede er himmelske, men hvis han eller hun er 
der hele tiden, bliver det klaustrofobisk. Den vilde shopping bliver til en 
lede ved tingene, du har købt. 

Ting, der er svære at opnå, er bare mere attraktive. Mens for meget, for 
længe, for tit – får de lækre kvaliteter til at falme. 

Når du har boet nogle måneder eller år med en fantastisk udsigt, kræ-
ver det måske gæsternes henrykkelse at genopdage den. Efter et stykke 
tid har du vænnet dig til det nye køkken. Det, der skulle være rammen 
om det gode familieliv.

Når du nyder noget, ønsker du at holde fast og få mere at det. Men al-
ting forandrer sig, og hvis du forsøger krampagtigt at holde fast, så be-
gynder tingene at smuldre. Jo mere du forsøger at fastholde, hvad var, 
desto smerteligere bliver det. For nu bliver afsavnet koblet med alle mu-
lige andre negative følelser: martyriet, afvisningen, selvmedlidenheden, 
selvkritikken. Omvendt bliver du fastholdt i tiltrækningen til det, du øn-
sker at undgå. Du kan have svært ved at slippe en tvangstanke, svært ved 
at slippe en jalousi, svært ved at slippe frygten for, at der skal ske børnene 
noget. 

I ethvert møde gemmer sig en afsked. I enhver smerte gemmer sig ki-
men til nydelse. Og således er tiltrækning og aversion to sider af samme 
sag; konstant interagerende, konstant i samspil som yin og yang. 

Når frygten og begæret fylder universet  
Men der sker noget interessant, når du ønsker noget rigtigt, rigtigt meget. 
Hvad enten det er et andet menneske, et barn, en Mac computer eller et 
nyt job. Det, du ønsker, bliver større end virkeligheden. Det fylder din 
tid. Dine tanker, dine følelser er bundet op på det. 

Det menneske, du er forelsket i, er fantastisk! Han eller hun er klogere, 
smukkere, mere sexet, dygtigere, stærkere … end alle andre. Det menne-
ske fylder i dit sind, fylder dine tanker og dine følelser. Pludselig oplever 
du verden gennem hans eller hendes øjne. Og du ser dig selv gennem 
hans eller hendes øjne. Du er blevet opslugt. 

Et andet eksempel – en kvinde, der har svært ved at blive gravid, ople-
ver, at det ufødte barn er det eneste, der kan gøre hende lykkelig. Overalt 
er der pludselig barnevogne og nyfødte og gravide. Store maver og små 
babyer. Hun kan ikke forholde sig til sit job, til sin mand, til sit liv uden at 
føle savnet af det ufødte barn. Hendes identitet og selvværd bliver bun-
det op i at være barnløs. Hun svinger mellem håb og håbløshed. Barnet 

– det ufødte, det u-undfangede har overtaget hendes liv.
Og præcist det samme sker, når du har en stærk aversion mod noget. 

Når du har kraftig modstand mod et eller andet eller frygter det, hvad 

Alt for ofte er det, du 
frygter, og det, du 

begærer, blot mentale 
konstruktioner.
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enten det er angsten for at miste dit firma, aversionen mod et andet men-
neske, modstanden mod at blive kritiseret eller modstanden mod at æl-
des. Det, du frygter, kommer til at fylde i dit liv. Helt ude af proportioner. 
Eller rettere – den mentale energi, du bruger – er direkte proportional 
med frygtens omfang. Så gå på jagt efter dit største ønske og din værste 
frygt – og du vil finde ud af, hvor det er, du bruger rigtigt meget af din 
mentale energi. 

Det er muligt at ønske sig noget, at sætte sig et mål uden at være så 
tiltrukket af det, at selve din lykke afhænger af, om du opnår det eller ej, 
så du dermed mister fokus på nydelsen undervejs. Tricket er at vide, hvor 
du vil hen – og så slippe begæret for destinationen og nyde turen. Det er 
at føle begæret uden at lade sig overmande af det – føle frygten uden at 
lade sig tyrannisere af den. Det er at mærke uden at miste sig selv. Det er 
at ride på tigeren – som de siger derude i østen. For det er muligt at elske 
uden at blive opslugt. Men de fleste forhold, hvad enten det er kærlighed, 
venskab, kollegaskab, er baseret på besiddelse og fastholdelse. 

Det er muligt at frygte uden at blive overmandet af frygten. Du kan 
lære at mærke din frygt og alligevel gøre det, du frygter. At registrere om 
frygten er til stede, men ikke tillade at den styrer din adfærd. Det er mu-
ligt at ønske sig noget, men kunne leve lige så godt med ikke at få det.  Det 
er muligt at være bange for noget og kunne leve videre i balance, hvis det 
værste skulle ske.  

Hvordan begrænser du aversion og tiltrækning?  
Væn dig til at lægge mærke til, når du reagerer stærkt på noget. Det er som 
regel tegn på, at en af dine præferencer – en aversion eller en tiltrækning – 
er på spil. Når du mærker jalousien, begejstringen, stædigheden. Når din 
vilje bliver til en kampvogn, og du mister perspektivet – når det sker, så 
undersøg, hvad der ligger til grund. Spørg dig selv: 

• Hvad føler jeg aversion imod? 
• Hvad føler jeg mig tiltrukket af?

Observer dit sind med en laborants skånselsløse blik. Dyk længere ind og 
ned til de underliggende kilder: Hvad er det i virkeligheden, du er bange 
for eller drømmer om? Og hvor kommer det fra, denne frygt og dette 
begær? Vær en arkæolog, en detektiv, en nysgerrig opdagelsesrejsende. 
Men på en accepterende, tilgivende måde. Undlad at være selvkritisk og 
at synes, det er for galt eller for dårligt, at du drømmer om x og frygter y. 

Din opgave er ikke at bedømme, men at finde frem til det, der styrer din 
bedømmelse. 

Hvis du vænner dig til at være selvobserverende på denne måde, så 
vil både aversion og tiltrækning gradvist løsne deres greb om dig, såle-
des at du bedre kan standse den reagerende adfærd, der enten forstærker 
følelserne eller blot giver efter for dem. Du holder ikke op med at mærke 
aversionen eller tiltrækningen – tværtimod kommer du til at mærke det 
endnu tydelige – men du får muligheden for ikke at blive slave af det. Du 
får valget mellem at reagere på det – eller lade være. Du slipper for at bru-
ge psykisk energi på at holde upassende begær og frygt nede. 

Og det er der frihed i. Du vil kunne elske stærkere og frygte stærkere 
–  men uden at blive slave af det. Fordi du ved, at du kan ryste begæret og 
frygten af dig som en løs jakke – fordi det i virkeligheden blot er mentale 
konstruktioner. 

Ikke-ambition   
Det er svært for os, i denne del af verden, ikke at være ambitiøse. Det 
hænger sammen med vores fokus på resultatskabelse og effektivitet. Det 
meste af det, vi gør, har et formål, og vi har udviklet en evne til funktio-
nalitet på bekostning af evnen til at nyde. Det ironiske er, at hvis vi bare 
kunne slippe noget af den følelsesmæssige kapital, vi investerer i vores 
ambitioner, så ville vi faktisk blive mere effektive og skabe bedre resul-
tater. 

Men ambition er et tveægget sværd. Det kan være lige så slemt, hvis 
man omtales som ”Han er ambitiøs” eller endnu værre: ”Hun er ambi-
tiøs” (sagt med en spids, misundelig tone), som hvis man omtales som 
uambitiøs (udtalt med træthed i stemmen). 

At ville noget, at have et mål, en drøm, noget, du rækker efter, er helt 
uden tvivl en kraftig motivator og drivkraft. Men alligevel vil jeg opmun-
tre dig til at slippe en del af dine ambitioner. Til at være mindre drevet af 
dem og i stedet tage afsæt i nuets muligheder. Og lad mig prøve at for-
klare hvorfor: Dels er stærke ambitioner med til at stresse dig, dels mister 
du fokus på nuet – og endelig går du glip af det naturlige flow, der hersker 
rundt omkring dig – hvis du har blikket for stærkt fæstnet på et givet mål.

Tunnelsyn og splittelse  
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Selve det at ville noget bestemt kan stå i vejen for, om du opnår det. For 
en stærk ambition skaber splittelse i bevidstheden, nemlig en splittelse 
mellem nuet og fremtiden. Og som om det ikke var nok, bringer det ag-
gression og kontrol ind i vores måde at agere på. Det kan som sagt være 
fint nok i visse situationer, men alt for ofte ender vores forsøg på at kon-
trollere verden, som vi ønsker den, ikke særligt godt. 

Det, der sker, når du er fast besluttet på noget. Når du er ambitiøs og 
går efter et bestemt mål. Når du kun har ét i hovedet. Når du virkeligt, 
virkeligt gerne vil noget bestemt – så deponerer du en del følelser og tan-
ker i fremtiden: tanken om at lykkes, tanken om at opnå dit mål og rea-
lisere din ambition, fylder dig sikkert med en følelse af stolthed, med en 
fornemmelse af at være noget værd. Din selvtillid svulmer, du fantaserer 
om, hvor elsket, respekteret og beundret, du vil være. Gode, fede, lækre 
følelser! Mens tanken om ikke at lykkes, tanken om at fejle, om hvordan, 
det vil være ikke at nå dit mål, ikke at opfylde din ambition – skaber præ-
stationsangst, manglende selvtillid. Fantasier om at blive udsat for ironi, 
for afvisning, for manglende respekt. Lede, kolde, skærende følelser. 

Og det er faktisk ret ligegyldigt, om du fyldes af fede, lækre følelser – 
eller kolde, lede følelser. Uanset hvad, så fjerner det din opmærksomhed 
fra nuet. De fede følelser lokker og forfører som den dejlige dagdrøm, de 
lede følelser frister som et sår, der skal kradses, en gyser der må ses. 

Og det betyder, at du har færre mentale ressourcer til rådighed til at 
træffe de rette valg. Færre ressourcer til rådighed for at se, høre, fornem-
me, hvad der sker lige nu. Kort sagt, at du bruger din mentale kapacitet på 
noget, der ikke trækker dig i den rette retning. Dine handlinger kommer 
til at tage afsæt i fremtiden – vel at mærke en fremtid, der måske, måske 
ikke kommer – i stedet for at forholde sig til det nu, du har. 

Men det, der også sker, er at du stresser bevidstheden ved at splitte den 
mellem nuets fysiske virkelighed og de tanker og følelser, der er koblet op 
på den ambition, der jo hører fremtiden til. Den præstationsangst eller 
spænding, du føler ved tanken om at fejle eller lykkes med din ambition, 
har intet med nuet at gøre. Og selv om det kan være svært at acceptere, at 
også de lækre følelser er stressende, så vil du nok være enig med mig i, at 
angst for fremtiden ikke er gavnligt for velværet. 

En anden måde, ambitioner svækkes på, er gennem tunnelsyn. Og her 
er en lille hemmelighed, hvis du er en mand: En af de forklaringer, kvin-
der bruger, på hvorfor vi ikke lykkes helt så godt som mænd i karrieren, 
er, at mænd har tunnelsyn, mens kvinder har periferisk syn. Det vil sige, 

at kvinder nemt bliver distraheret af nuets forstyrrelser, mens mænd er 
langt bedre til – eller dårligere til – hvis du kan følge min logik – at samle 
nuets informationer op. De ser bare mindre. Hører mindre. Opdager 
mindre. 

Det er selvfølgelig en massiv generalisering. Og egentlig bare ment for 
at få din opmærksomhed. Der er bestemt kvinder, der har aldeles velud-
viklet tunnelsyn. Men uanset om du er mand eller kvinde, gælder det, at 
når tunnelsynet tager over, når du bliver ambitiøs og resultatfokuseret – 
så kommer aggressionen, viljen og kontrollen på spil for at opnå det, du 
vil. Og så er det, at du kan komme til at tvinge nuets virkelighed ind i en 
bestemt form. Nemlig en form, der passer til din hensigt. Men ikke nød-
vendigvis til realiteterne.

Du har måske prøvet at være udsat for en emsig sælger, der var forhip-
pet på at sælge dig et bestemt produkt. Og jo flere indsigelser, du kom 
med – desto mere maste sælgeren på. Du havde faktisk oplevelsen af, at 
han slet ikke tog dine indsigelser alvorligt. At salget bare var noget, der 
skulle overstås. Mit bud er, at du enten endte med slet ikke at købe noget 
eller – hvis du gav efter for sælgeren – aldrig blev helt glad for varen. Hvis 
du er leder, har du sikkert også prøve at trumfe noget igennem, som ikke 
var klart eller modent. Hvor du har fået andre overtalt til noget, de egent-
lig ikke var helt med på – og hvor det heller ikke endte godt. 

Kort sagt: Når du har blikket for meget på bolden, snubler du over 
mulvarpeskuddet i græsplænen.

Slip den følelsesmæssige investering  
Men hvordan passer det sammen med den kultur, vi er en del af? Gen-
nem de sidst 20 år er vi blevet hjernevasket til at have et mål, en vision 
til at vide, hvor vi vil hen. Vi skal have livsmål og karriereplaner og per-
sonlige ambitioner. Vi har lært at fokusere, at være ambitiøse og målret-
tede. Og der er masser af historier fra sportens verden om, hvordan man 
psyker sig selv op til elitepræstationer ved at visualisere målet. Faktisk 
betaler vi penge for at høre elitesportsfolk tale om, hvordan de sikrer sig 
førstepladsen. Så hvordan hænger det sammen?

Svaret ligger i at slippe den følelsesmæssige investering i målet og hol-
de op med at se målet som noget, der er separat fra dig selv. Og det er ikke 
for at lyde new age-agtig, men det handler faktisk om at opleve dig, din 
handling og omgivelserne som et og det samme. Som en stor organisk 
sammenhæng.
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Det, du skal gøre, er at have en hensigt; en intention, et blidt ønske – 
men lige så snart, det er formet, slipper du det igen og koncentrerer dig 
om nuets indsats. Det er lidt ligesom at holde en blomst blidt i sin hule 
hånd. Ikke klemme, ikke mase. Mindst mulig anstrengelse!

Du har garanteret prøvet at være i flow med det, du laver. Har oplevet, 
hvordan krop, sind og omgivelser går op i en højere enhed. Flow er, når 
anstrengelsen hører op. Når du holder op med at kontrollere, med at ville, 
intellektualisere og i stedet tillader intuitionen, følelserne, sansningen 
at tage over. 

Ideen om mindst mulig anstrengelse er et grundlæggende princip i 
taoismen. Det er, når du gør noget uden egentligt at være specielt bevidst 
om, at du gør det. Men det er ikke passivitet eller resignation. Det er, når 
du sanser omgivelserne, når du registrerer de input, nuet giver, i stedet 
for dem, du ønsker at se eller høre. Det er, når du agerer på nuets realite-
ter og ikke på din fantasi eller dit ønske. Det er, når du handler spontant, 
naturligt, uden anstrengelse. Det er, når du glemmer resultatet og over-
giver dig til det, der er. Det er, når timingen er perfekt. Det er dans, det er 
sex, det er skiløb. Det er øjeblikke i livet, som du husker. Og det kan også 
være måden, du kører bil eller cykel på. Måden, du arbejder og skaber re-
sultater på. Måden, hvorpå du får dit nye hus. Måden, du gør rent på. 

Det eneste, der står i vejen for at fungere på den måde – i flow med det, 
der er – er dine ambitioner. Det er de forventninger, du stiller til dig selv, 
til andre, til proces og til resultater, som står i vejen.

Hvordan kan du træne ikke-ambition?  
Der er flere ting, du kan gøre, hvis du ønsker at begrænse ambitionernes 
negative effekt: 

Som i de foregående principper kan du vænne dig til at observere dine 
egne tanker, følelser og handlinger. Når du oplever at være anspændt, når 
du oplever, du er kommet for langt foran andre, når du ønsker dig noget 
med mere end almindelig kraft, når du synes andre eller noget står i vejen 
for dig, så stil dig selv følgende type spørgsmål: 

• Er jeg lige nu i gang med at mase min vilje igennem?
• Forsøger jeg er få noget til at ske, før det er klart?
• Har jeg virkelig folk med mig – eller har jeg bare overbevidst dem 

for en kort stund?

Og hvis svaret er bekræftende, så træk stille og roligt din ambition lidt til-
bage og giv plads til det, der er. Det er alligevel denne eneste virkelighed, 
der er værd at beskæftige sig med.

Prøv også at formulere en bredere intention eller hensigt – i stedet for 
en stram ambition. Slip behovet for at kontrollere udfaldet. Det giver fle-
re muligheder og tillader, at du udnytter det, nuet byder på.

Øv dig i at økonomisere din energi ved, både mentalt og fysisk, at be-
væge dig i takt med det, nuet foreskriver. Med det, der er. I stedet for at 

forcere tingene. Hvis du ikke kan komme 
op med løsningen på et givet problem, så 
vent. Og lad dermed andre, mere skjulte 
dele af din bevidsthed komme i spil.

Tillad andres og din egen energi at få 
plads. Lad dig flytte, inspirere, bevæge. Undlad at kæmpe for dit syns-
punkt, dit mål, din vilje. Giv dig selv lov til at udnytte de kræfter, der er 
omkring dig – i stedet for at være den motor, der altid trækker læsset. Gå 
med energien, i stedet for imod den.

Prøv for eksempel at planlægge en dag, hvor du ikke har nogen aftaler 
på jobbet og tillad dig selv at lave de opgaver, du har lyst til. Du vil sik-
kert opleve, at du får meget mere fra hånden, end hvis du lader pligten og 
kalenderen styre. Du tillader dig at arbejde i din egen rytme i stedet for 
den konventionelle, som måske ikke passer til dig.

Lev med mindst mulig anstrengelse!

Tålmodighed  
Da jeg var barn, gik jeg ofte ture med min farfar, som altid lindede på hat-
ten, når vi mødte andre. Tænk, at han havde tid til det! At gå tur og linde 
på hatten. Men det var i provinsen, og det er næsten et halvt århundrede 
siden. Der var bare bedre tid dengang. Eller mere tid. Eller i hvert fald 
en anden slags tid. Men i dag er tiden knap. Mere knap end penge eller 
kærlighed.

Engang var tålmodighed en dyd. I dag er det et alderstegn. Engang var 
det at være tålmodig synonymt med et overlegent overskud – i dag op-
fattes tålmodighed som resignation, manglende handlekraft og svaghed. 

Vi skubber livet foran os – i ren og skær utålmodighed. Vi venter på 
weekenden, på ferien, på at blive færdige med dette projekt. Lige om lidt-

Lev med mindst mulig 
anstrengelse!



108 109

syndromet – ”lige om lidt bliver alting godt”. Tiden indtil da skal bare 
overstås.

Og det var så livet, der gik. Uden vi opdagede det. 
Og fordi vi har så travlt, er vi nødt til at kontrollere tingene. Hvilket 

nok er mere udtalt i storbyen end andre steder. Men hvis du tager tu-
ren ind på de københavnske indfaldsveje om morgen, hvor tusindvis af 
mennesker sidder ensomt isolerede i hver deres bil, med stress i ansigtet 
og mobiltelefonen for øret – så får du et billede af, hvor slemt det står til. 
Og hvis du ikke tror mig, så prøv at snyde dig foran i supermarkedskøen 
en lørdag eftermiddag i Bilka. Jeg tvivler på, du bliver mødt med et smil.

Så travlhed, utålmodighed, kampen om pladsen, om tiden, om mu-
ligheden – avler kontrol. Og kontrol får os til at tvinge ting igennem på 
måder, der ikke tager hensyn til nuet og de muligheder, der er til stede. 
Kontrol er vold – mod nuet.

I det hele taget har vi i vesten en kultur, der værdsætter resultatskabel-
se og kontrol, hvilket gør os yderst effektive og funktionelle, sammen-
lignet med andre kulturer, men vi går desværre også glip af en masse liv 
på vej mod resultaterne. Prøv at lægge mærke til, hvor mange gange be-
grebet tid indgår i din og andres kommuni-
kation i dagligdagen. Måske ikke lige med 
ordet tid – men i betydningen tid. Vi er hele 
tiden for sent på den, har for meget at lave, 
kan ikke nå det, er bagud, skal skynde os. 

Men der er tid nok. Faktisk er der al den 
tid, du skal bruge. Så længe du bliver i nuet. 
Det er kun, når dine tanker forsvinder ind 
i fremtiden eller hænger fast i fortiden, at tiden bliver knap. Så længe du 
mentalt forbliver i netop dette øjeblik, er der masser af tid. For i netop 
dette øjeblik skal du kun det, du gør – lige nu.

Jeg ved godt, det kan lyde både provokerende og håbløst naivt. Men 
tro mig, jeg har skullet arbejde ekstremt meget med netop dette princip. 
Med netop at lære tålmodighed. Jeg blev født utålmodig.  Og siden da er 
jeg løbet foran i alle sammenhænge. Hurtigere og længere og mere end de 
andre. Hvilket er helt unødvendigt og ikke særligt hensigtsmæssigt. Det 
har taget mange, mange timer på meditationspuden at slippe den hekti-
ske energi. Men det har været indsatsen værd.  

For det er både muligt at sætte tempoet ned og effekten op – ”Slow 
down, or fall behind”. 

Utålmodighed – et tidligt stress-symptom  
Utålmodighed er et af de tidlige symptomer på stress. Naturligt nok, for-
di stress blandt andet kan defineres som ønsket om at være et andet sted 
end her og nu. Noget af forklaringen er, at når du befinder dig i en mildere 
stresstilstand, kan du for eksempel have en oplevet nødvendighed af at 
skulle en hel masse. At skulle, gøre, producere, levere.

Du mærker krav og pligter kalde, og der er mange af dem. Selv aktivi-
teter, som almindeligvis ikke er pligter, som besøg hos venner og familie, 
at hjælpe børnene med lektierne, et restaurationsbesøg med en ven – selv 
den slags aktiviteter bliver pludselig til pligter. Nydelsen er væk, der er 
kun pligterne tilbage. Og når der kun er pligterne tilbage, er der rigtigt 
meget i verden at blive utålmodig over. Fordi andre mennesker har deres 
egne agendaer, deres egne mål. Men når stressen presser på, så bliver vi 
egoistiske og har netop svært ved at rumme andres behov. Og så er det, 
vi har fornemmelsen af, at verden modarbejder os, og alting står i vejen, 
og utålmodigheden blusser op, eller vi kæmper for at holde den i ave, og 
uanset hvad vi gør – så maser irritationen sig ud gennem sidebenene.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at for nogle mennesker er 
det ikke mængden af opgaver og pligter, der er stressende – men netop 
fraværet af dem. Og for atter andre er det den dårlige stemning, manglen 
på frihed, følelsen af ensomhed eller utilstrækkelighed, som fremkalder 
stress.

Men inden for den stresskategori, der kommer af for meget at lave, er 
utålmodighed én af de tidlige og afslørende symptomer. Og når utålmo-
digheden opstår, ligger irritationen og senere vreden på lur. For når du 
først bliver grebet af utålmodigheden efter at få noget overstået – hvad 
enten det er en opgave eller en situation – oplever du enhver hindring 
som et personligt angreb. Når du sidder på motorvejen, for sent på vej til 
et møde, er det nærliggende at opleve de andre bilister som idioter. Når 
du har en deadline hængende over hovedet, er det nemt at blive irriteret 
på kontorets sludrechatol.

Mange mennesker i vores del af verden befinder sig i en konstant til-
stand af mild stress. Og måske fordi den adfærd er blevet så velkendt, og 
måske giver os den fornemmelse af betydningsfuldhed, som vi har brug 
for – er det ikke usædvanligt for os at konstruere stress.

Det vil sige, at selv i tider, hvor opgavemængden er overskuelig, gene-
rerer vi et tempo og en fornemmelse af nødvendighed, som påkræver, at 
vi flytter os hurtigt fra et sted til et andet, fylder vores kalender op, hvis 

der er tid nok. Faktisk 
er der al den tid, du skal 

bruge. Så længe du bliver i 
nuet. 
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der skulle være huller, kreerer opgaver for os selv, som vi egentligt ikke 
behøver og så videre.

Måske fordi vi har brug for at føle os betydningsfulde, måske fordi vi 
har svært ved at leve uden adrenalinen, måske fordi vi ikke bryder os om 
det, der dukker op, når hvert øjeblik ikke er fyldt med aktiviteter.

Hvordan kan du træne tålmodighed?  
Hvis du ønsker at styrke din fokus, din tilstedeværelse – din mindfulness 
– så er du nødt til at udvikle tålmodighed. Meget enkelt sagt så er det ikke 
muligt at være til stede i nuet, hvis du er på vej et andet sted hen. At være 
tålmodig vil sige at acceptere, at du er, hvor du er – lige her, lige nu.  Ac-
ceptere manglende kompetence, fysisk diskomfort, manglende nydelse.

Tålmodighed er en måde at acceptere nuet på i stedet for at forsøge 
at gøre det til noget andet.  At være tålmodig er simpelthen bare at være 
åben over for øjeblikkets rigdom og potentiale. Og det ironiske er, at hvis 
du kan beherske impulsen til at skynde sig og til at kontrollere processen, 
så bliver din effektivitet og kvalitet faktisk bedre.

Meditation er den største læremester i tålmodighed. De fleste af os 
kommer til at kæmpe med rastløsheden og utålmodigheden, når vi sid-
der ubevægelige på puden i kortere eller længere tid. (Læs mere om me-
ditation under kapitel 6 ”Mindfulness som teknik” og få her instruktion 
til at begynde din egen meditationspraksis). 

Når du mediterer, så øv dig i at iagttage din rastløshed uden at reagere 
på den. Prøv at acceptere uroen, der kribler i kroppen og utålmodigheden, 
der føles næsten aggressiv. Accepter dine tanker og følelser af uro og rast-
løshed og utålmodighed og oplevelsen af at føle dig fanget og begrænset 
og næsten ikke kunne ånde … Når du kan sidde med alle disse følelser og 
tanker og kropslige impulser, når du kan være med dem – uden at reagere 
på dem, uden at afbryde meditationen, uden at give op – det er dér, du 
virkeligt træner din tålmodighed.

I alle andre situationer kan du bestemt også træne tålmodighed: Når 
du sidder i køen på vej til arbejde, når du venter i telefonen, når du lyt-
ter til noget, du synes du har hørt før. Brug den type situationer til at 
undersøge dit sind. Bemærk de tanker og følelser, der opstår, når du for-
hindres i gøre det, du gerne vil. Når noget eller nogen kommer i vejen 
for dig. Mærk behovet for at komme videre. Trangen til at starte på det 
næste, komme i gang med det nye. Kedsomheden ved det, der er. Det er 

netop, når du lykkes med ikke at reagere på disse impulser, at du træner 
tålmodighed. 

Ved at træne din tålmodighed bliver din sensitivitet gradvist mere og 
mere fintunet til de utålmodige impulser, der opstår i krop og sind og 
som trækker dig i retning af at komme videre eller fikse tingene – eller 
hvad det nu er for impulser, netop du mærker i kølvandet på rastløshe-
den. Og efterhånden lærer du at stoppe op og stille dig selv spørgsmålet: 

”Hvorfor har jeg dette behov for at komme videre?”, ”Hvad er det jeg er 
utilfreds med lige nu?” 

Når det sker, har du valget mellem at reagere på utålmodigheden – eller 
lade være. Og det er en stor frihed.

Accept  
En af de grundantagelser, der ligger meget dybt i os, er, at tingene, livet, 
os selv må og skal forbedres. Vi skal udvikle, ellers afvikles vi. Vi skal 
videre, fremad, opad, udad. Det er en grundantagelse, som vi dårligt nok 
er bevidst om, men som du kan se i spil i alle livets forhold. Du ser den 
i morgentrafikkens undertrykte vrede, i vores stadigt mere begrænsede 
accept af de, der er anderledes end os og i den udbredte selvkritik, som 
er mange kvinders tro følgesvend. Og bemærk, hvor vanskeligt det har 
været at få erhvervslivet til at acceptere begrebet horisontal karriere, hvor 
man udvider sin erfaring og viden og dermed bliver enten ekspert på det-
te specia eller får udvidet sin viden til at omfatte flere forskellige specialer. 
Næste trin på stigen er stadig den eneste helt gyldige karriereudvikling.

Vi har meget, meget svært ved at acceptere tingenes tilstand. Meget 
svært ved at være i et nu, der er bare en anelse ubehageligt. De fleste af os 
bruger utroligt meget energi i forsøget på at ændre verden og os selv. Vi 
anstrenger os for at få oplevelser, andre mennesker og os selv til at passe 
ind i nogle nøje definerede rammer, således at vores opfattelse af livet 
kan bekræftes. Vi kontrollerer, begrænser, initierer. Vi forsøger at forme 
livet i en given retning. Vi bruger en masse energi på at fornægte, fordreje 
og modsætte os virkeligheden.

Hvilket er lidt ærgerligt, for ved at acceptere en given situation har vi 
faktisk den største mulighed for at ændre den på en bæredygtig og ef-
fektiv måde. Det handler ikke om resignation eller opgivelse. Men om en 
aktiv og bevidst accept, der siger: Det er sådan, der er, lige nu. Det accep-
terer jeg. Og det gør jeg noget ved.
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Accept er at se situationen, for hvad den virkeligt er. I dette øjeblik, lige 
nu, lige her. Hvis du kan det, slipper du for alle de negative og ikke-vær-
diskabende ledsagefølelser, som irritation, frustration, selvmedlidenhed 
og så videre. 

Der er tre områder, hvor det giver mening at træne sin evne til accept: 
Det er accept af nuet, accept af os selv og andre – og accept af selve livets 
grundvilkår.

Accepter nuet – det kan alligevel ikke være anderledes  
Prøv at lægge mærke til hvor ofte, du ønsker at være et andet sted, end 
hvor du er. Hvor tit du ønsker at være anderledes eller ønsker, at omstæn-
dighederne var nogle andre. Det sker sikkert langt oftere, end du umid-
delbart tror. Nogen sagde engang, at stress i virkeligheden opstår, når vi 
ønsker at være et andet sted end der, hvor vi er. Det er måske en lidt sim-
pel fremstilling, men lad os bare lege med ideen et øjeblik.

Du føler dig stresset over arbejdsbyrden og ønsker den var mindre. Du 
føler dig stresset over en fyldt kalender, der dikterer hver time af dit liv 
og ønsker, der var mere frihed. Du føler dig stresset af den dårlige stem-
ning på kontoret og ønsker, der var bedre kollegaskab og en sjovere at-
mosfære. Du føler dig stresset over de mange uforudsete ting og risici og 
ønsker, at du havde mere kontrol over tilværelsen, og så videre …

Stressen opstår ikke af selve opgaveløsningen (selv om der er mange 
opgaver). Den opstår ikke i hverken dette øjeblik eller det næste – forud-
sat din opmærksomhed er fuldt koncentreret om at løse opgaven. Stres-
sen dukker op, når din bevidsthed begynder at længes et andet sted hen. 
Hen til roen, til friheden, til pensionen. Eller når du ligger i sengen og 
ikke kan sove, fordi tankerne kværner om nogle forretningsmæssige 
problemstillinger. Og du græmmes over de problemer, du ikke fik løst 
i dag og fortvivles over dem, du garanteret heller ikke får løst i morgen. 
Men i realiteten græmmes og fortvivles du ikke over nuet. 

Tricket er altså at acceptere nuet – eller gøre noget ved det! 
Det er spild af god energi at ønske sig et andet sted hen, end hvor du er 

lige nu. Og hermed mener jeg naturligvis ikke, at du aldrig skal ønske dig 
andre steder hen i det hele taget, at du ikke skal ønske at forbedre situa-
tioner eller dig selv, hvis du kan finde ud af at bruge de negative følelser af 
irritation, vrede, frustration som momentum og energi til at gøre noget 
ved det. Men hvis nu nuet er, som det er, og ikke umiddelbart kan være 
anderledes – så forsøg at overgive dig til det, accepter det i dets fulde ked-

sommelige, smertelige, utilfredsstillende fuldstændighed. Og slip for 
alle de negative ledsagefølelser.

Jeg er o.k. – du er o.k.!  
Det kan være svært at acceptere sig selv på godt og ondt, at se sig selv nø-
gent og skånselsløst i øjnene. Men det er faktisk den eneste vej frem, hvis 
du ønsker at udvikle dig. Kun ved at acceptere dig selv, som du er lige her, 
lige nu – kan du gøre dig håb om at flytte dig. Hvad enten det drejer sig 
om at lære nye færdigheder eller udvikle dig på et mere personligt niveau.

Men hvad er det så for nogen standarder, du accepter dig selv ud fra? 
Hvad er det for pejlepunkter, du definerer dig i forhold til? Er det tanken 
om dit fantastiske, ideelle selv? Eller rester fra din barndoms regler for 
god opførsel? Er det samfundsnormer eller andre menneskers forvent-
ninger? Er det i det hele taget værdier, som du selv tillægger værdi? Nu?

Væn dig til, at acceptere dig selv, som du er i netop dette øjeblik. Som 
sagt: Det er på ingen måde det samme som ikke at ville forbedre dine 
kompetencer eller øve dig i at være mindre diktatorisk. Slet ikke. Men 
lige nu, i dette øjeblik, så er du netop sådan her. Hverken mere eller min-
dre eller anderledes. Muligvis ikke kønt, men ikke mindre reelt af den 
grund.

Giv også plads til andre menneskers særheder og sjovheder, til det, 
der gør dem til lige netop dem, de er. Hvem ønsker et ensartet samfund? 
Hvor kedeligt ville det ikke være? Andre menneskers anderledeshed er 
ikke en trussel mod dig; tværtimod, det er kun, når vi er følelsesmæssigt 
pressede, bange, bekymrede, stressede, at vi oplever forskellighed som 
en trussel. Men vi er jo desværre også ret pressede i dag.

Det kræver overskud at acceptere andre. Og sig selv. Men accept giver 
også overskud. Hønen og ægget. Og det er nemmere og mere konkret at 
øve sig i accept – end at prøve at have mere overskud.

Accepter livets grundvilkår  
Det er i virkeligheden meget, meget få ting sådan nogle som os – med den 
type råderum, vi har – ikke kan ændre: Du kan flytte til udlandet eller 
tage en ny uddannelse. Du kan lade dig skille eller gifte dig. Du kan skifte 
branche eller hårfarve. Du kan skifte køn eller navn. Så på nær nogle gan-
ske, ganske få ting kan vi ændre de fleste livsvilkår i vores liv. Selvfølgelig 
er der vilkår, som ikke kan ændres. Eller i hvert fald ikke kan ændres på 
kort sigt. Såsom sygdom, børn, økonomiske forpligtelser, ansvar og så 
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videre. Men ikke desto mindre lever mange af os i selvskabte, mentale 
fængsler, hvis mure er formet af sætninger som ”Det, kan jeg ikke”, ”Jeg 
er nødt til …”, ”Jeg skal …” Mange af os lever i konstant konflikt med 
grundvilkårene i deres liv. Eller i hvert fald med det, vi opfatter som 
grundvilkårene.

Der er visse indlysende fakta, som kun få af os strides med, for ek-
sempel vores køn eller vores nationalitet – mens vi ofte – på et mere eller 
mindre ubevidst niveau – er i kamp med mange andre grundlæggende 
eller selvdefinerede aspekter af tilværelsen og disses følgeaspekter.

Der er omstændigheder, vi definerer som værende umulige at foran-
dre, selv om de faktisk er det. Vi skaber nogle livsbetingelser gennem vo-
res valg, og så oplever vi dem senere som uforanderlige, hvilket nogle få 
af dem selvfølgelig også er. I sidste ende fordi vi faktisk ikke er villige til 
at ændre vores valg. Det er nemmere at brokke sig over den danske skat-
teprocent end at gøre et stykke aktivt, poli-
tisk arbejde for at ændre det – eller flytte til 
Caymanøerne. Og i mellemtiden brokker 
vi os over politikkerne, ledelsen, kommu-
nen, naboen, blæsten.

Så hvis du synes, du arbejder for meget 
som leder i en international koncern, så overvej at tage et timelønnet job 
som postbud. Eller accepter, at der følger flere timer med et lederjob.

”Shit or get off the pot!” … stå ved dine valg og deres konsekvenser.

Hvordan træner du accept?  
Du kan træne accept hele tiden: i køen på motorvejen, under tv-avisen, 
over for kollegaen, der taler for højt i telefonen. Hvor det er muligt, så gør 
noget ved det, du er utilfreds med, og træn din evne til at acceptere det, 
du ikke kan gøre noget ved. Træn evnen til at acceptere livet, som det er – 
andre som de er – dig selv, som du er.

• Meditation er en fantastisk træning i accept. Fordi de fleste af os 
er så utålmodige og har så svært ved at acceptere noget, der ikke 
er – efter vores aktuelle mening – helt perfekt, så kræver det en 
voldsom selvdisciplin og overvindelse af os at blive siddende, 
mens næsen klør, tankerne raser og følelser af irritation eller utål-
modighed flår i os. (Læs mere om meditation i kapitel 6 ”Mind-
fulness som teknik” og få her instruktion til at begynde din egen 
meditationspraksis. 

• Spørg dig selv i en stille stund, hvad det er, du har svært ved at 
acceptere og prøv at analysere dig frem til hvorfor. Hvad er det 
ved dig selv, du ikke kan acceptere – og hvorfor? Hvilke typer 
situationer har du svært ved at acceptere – og hvorfor? Hvilke 
typer mennesker har du svært ved at acceptere – og hvorfor? 
Hvilken adfærd har du svært ved at acceptere hos dine nærmeste 
– og hvorfor? Hvilke af dine livsvilkår har du svært ved at ac-
ceptere – og hvorfor? Og hvilke af dine livsvilkår er et resultat af 
dine tidligere valg – og kan faktisk omgøres, hvis du er villig til at 
betale prisen?

• I dagligdagen kan du anvende samme selvobservationsteknik, 
som du har anvendt for de andre principper, nemlig gradvist at 
opøve din evne til at fange dig selv i akten; i dette tilfælde i at 
være kritisk, i at ville videre, ikke at kunne acceptere eller ønske at 
ændre tingenes tilstand. Når du fanger disse tanker, når du fanger 
uroen, rastløsheden, begæret efter andre tider, andre former, be-
hovet for at forme, kontrollere – eller hvad det nu er for impulser 

– så stop op og undersøg, hvad denne impuls forsøger at fortælle 
dig: Hvad er det, du ikke kan acceptere og hvorfor betyder det 
noget? Hvorfor at det svært bare at rumme det, der er? Det nu, 
der er?

Eksperimenter med at acceptere nuet, med bare at være med det, der er. 
Accepter dig selv og andre, som du og de er, lige nu. Accepter de af dine 
livsvilkår, du ikke kan gøre noget ved – og gør noget ved dem, du kan, 
hvis de ikke er, som du ønsker.

Letting go  
Letting go er et skuldertræk, et ”Pyt!”, et skævt smil. Det er at tage sig 
selv, livet og – især – besværlighederne – lidt mindre alvorligt. Lidt lettere. 
Det er at kunne grine af guderne, når de mobber dig. Det er at se tingene 
i et større perspektiv.

Letting go er at slippe det, der ikke længere er. Det er opgivelsen af 
ambitionerne, suspensionen af bedømmelserne. Det er, når du slipper 
de stærke aversioner, de stærke tiltrækninger. Det er, når du slipper for-
ældede ideer, udbrændte forhold, forpassede muligheder. Det er, når du 
holder op med at kæmpe imod det uundgåelige.

”Shit or get off the pot!” … 
stå ved dine valg og deres 

konsekvenser.
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Af forskellige grunde har de fleste af os ret svært ved at slippe ret 
mange ting. Vores selvopfattelse er for eksempel en virkelig hård nyser at 
skulle slippe. Eller bare ændre. Vores ideer, overbevisninger, holdninger 
er også med i den tunge kategori. Meget nemmere at skifte sofaen ud end 
at skulle ændre sine grundindstillinger.

Og der er da også fordele ved at holde fast. Du behøver ikke at tænke så 
meget over livet, eller endda lægge specielt meget mærke til det, så længe 
du blot har dine standardfraser, dit historiearkiv og din liste med faste 
holdninger. Det kræver mindre energi at leve på den måde. Når vi har 
puttet verden, hinanden og os selv ind i bestemte kasser, markeret med 
praktiske labels – så er det ret nemt at cruise gennem livet med skyklap-
per på og nøjes med at lade de indtryk slippe ind, der bekræfter vores 
eksisterende labels og kasser. Så slem er du selvfølgelig ikke. Det er jeg 
heller ikke. Men vi har nok begge en rem af huden.

Slip eller bliv sluppet  
Men hvorfor har vi overhovedet brug for at kunne slippe? Hvorfor ikke 
bare holde fast i det kendte, det velafprøvede? Hvorfor ikke bare holde 
fast i vores liv, vores holdninger, ideer, de mennesker, vi omgiver os med, 
de situationer, vi er i?

Først og fremmest fordi ingenting består. Alting ændrer sig. Uanset 
om vi vil det eller ej. Synlige ændringer tager måske nok længere tid, men 
øjeblik for øjeblik, mikrosekund for mikrosekund ændrer vores krop sig, 
naturen omkring os, vores relationer, vores position i verden. Så ingen-
ting består, alting flyder, ændrer sig, bevæger sig. Og derfor bliver det kun 
hårdere i sidste ende, hvis vi ikke kan finde ud af at slippe i tide. Jo mere vi 
for eksempel holder fast i vores ungdom og gør det til en betydningsfuld 
faktor i vores liv, desto mere smerteligt er 
det at skulle se rynker og hårtab i øjnene.

Men en anden grund til at slippe er at 
kunne tage imod det nu, der er – lige nu. 
Hvis du har meget faste ideer om, hvordan 
livet, forholdet, du selv og andre skal være, 
er det umuligt at få øje på de muligheder, 
der rent faktisk er til stede. Lige nu. Jo mere du fortolker og sammenlig-
ner nuet med fortid eller fremtid, desto sværere er det at tage imod nuet i 
dets kompleksitet og rigdom.

Og uanset om du bevidst slipper eller ej – så sker det alligevel. Intet 
er permanent, alting ændrer sig, ting/mennesker/situationer vil smutte 
mellem fingrene på dig, uden at du er i stand til at hindre det. Så du kan 
lige så godt samarbejde med den måde, livet og universet er på. Du kan 
lige så godt leve i realiteterne i stedet for magtesløst at søge at bevare no-
get, der ikke kan bevares.

Et smukt øjeblik vil forsvinde – og et grusomt øjeblik vil forsvinde. På 
nøjagtig samme måde.

Hvorfor er det så svært at slippe?  
Det er svært for os at slippe. Sindet er meget insisterende på at holde fast 
i det kendte. Sindet har en enorm og ældgammel vane med at holde fast. 
Du er selve din fastholdelse, du er de mennesker, de ting, de situatio-
ner, du omgiver dig med. Du er de personlighedstræk, du har defineret 
dig selv med. At slippe det, slippe dine relationer, dine materielle goder, 
dine omgivelser, dine selvopfattelser er alt for skræmmende. Det er dø-
den, det endelige, tilintetgørelsen.

Og det underlige er, at vi holder fast i tankemønstre og reaktionsmøn-
stre, også selv om de er direkte skadelige for os. Hvilket der kan være for-
skellige grunde til …

Måske fordi dit liv er meget stressfuldt, kaotisk, uforudsigeligt, så du 
forsøger at skabe en form for tryghed og stabilitet ved at holde fast i det 
kendte, det du holder af? Måske forsøger du at skabe tryghed ved at beva-
re, hvad der ikke kan bevares? Måske holder du fast, fordi det giver dig en 
form for ego-bekræftelse eller en illusion om fast grund under fødderne? 
Måske fordi det er så skræmmende at være anderledes, gør du alt, hvad du 
kan, for at holde fast i tanker, følelser og adfærd, der er socialt acceptable?

Eller måske holder du fast, fordi din trang til at kende dig selv, til at 
være forudsigelig, give mening, og agere logisk – er helt fundamental for 
dit velvære? Tanken om, at dine handlinger ikke giver mening, at dine 
tanker er vanvittige, at dine følelser er løsslupne og utilbørlige, er ikke 
særlig komfortabel.

De fleste af os elsker at blive defineret. Vi udfylder ugebladstest og 
professionelle personlighedstest og sætter pris på lægens, psykologens, 
frisørens diagnose: Jeg har lungebetændelse, jeg er udadvendt, jeg har 
tørt hår. Alle disse labels giver os en form for ro, en form for selvforståel-
se, som er tryg og hjælper os med at finde vores plads i det store kaotiske, 
uoverskuelige liv. At være mig, uden labels, uden personlighedskarakte-

Et smukt øjeblik vil 
forsvinde – og et grusomt 

øjeblik vil forsvinde. På 
nøjagtig samme måde.
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ristik, er simpelthen for skræmmende. Hvad er jeg så, hvis jeg ikke kan 
beskrives ved en række karakteristika?

Sæt dem, du elsker, fri  
Letting go betyder ikke, at du ikke kan nyde eller elske, men at du slipper 
afhængigheden. Du slipper de automatreaktioner, der kommer af fikse 
ideer, faste forhold, låste holdninger og høje huslejer. 

Der ligger en distance i letting go, som betyder, at du ikke identificerer 
dig med ting, mennesker, begær, følelser, tanker og så videre. I stedet ska-
ber du plads rundt om følelsen, situationen, mennesket. Og dermed kan 
du opleve tingene renere og stærkere uden at blive forstyrret af frygten 
for at miste.

Hvis du for eksempel elsker med for stærk en intensivitet, bliver det 
besidderisk og kvælende, eller det udvikler sig til afhængighed. Først når 
du giver den anden plads til at være den, han eller hun er, uden at skulle 
agere ud fra dine behov og ønsker, først da giver du kærligheden plads.

Men letting go betyder også, at du kan nyde forelskelsen eller cigaren 
eller ferien eller begæret eller den samtale, du har lige nu, uden at forfalde 
til ønsket om at forlænge dette øjeblik. Uden at ønske at blive i forelskel-
sen, at cigaren aldrig går ud, ferien aldrig stopper, begæret består, samta-
len fortsætter. Du kan nyde det, der er lige nu, uden at stille betingelser. 
Uden at være bange for at det lækre skal stoppe, eller det forfærdelige bli-
ver ved. Uden at sammenligne det med andre forelskelser, andre cigarer, 
andre ferier og så videre …

Så i virkeligheden er letting go ikke en kølig distance, der holder fø-
lelserne tilbage og bruger kynismen som forsvar – men tværtimod den 
eneste måde, hvorpå du i sandhed kan nyde det, der er. For det, det er.  
Det er den eneste måde, du kan have den ukritiske del af dig selv med i 
oplevelsen.

Hvordan kan du træne letting go?  
Benyt enhver lejlighed til at praktisere letting go, det vil sige at lade ting, 
oplevelser, følelser, indtryk, holdninger og tanker flyde gennem dig. 
Væn dig til tanken om, at intet er bestandigt – at alting ændrer sig hele 
tiden, også selv om ændringerne er så små, at du ikke kan registrere dem. 
Og brug så nedenstående teknikker til at træne lethed og ikke-besiddelse: 

I meditationen slipper vi hele tiden de tanker, følelser og sanseindtryk, 
der maser sig på. Vi slipper dem frivilligt, let, med et ”pyt!” eller et skul-
dertræk. Og hver gang, du gør dette, træner du din evne til at slippe. Så 
meditationen er – igen – en forunderlig metode til at træne mere hen-
sigtsmæssige livsstrategier eller mentale mekanikker, om du vil. (Læs 
mere om meditation i kapitel 6 ”Mindfulness som teknik” og få her in-
struktion til at begynde din egen meditationspraksis). 

• Du kan også prøve at bruge letting go som et falde i søvnritual, 
således at du slipper dagen med alle dens glæder og besværlighe-
der og gør dig klar til natten. Betragt det som en daglig hygiejne-
aktivitet på lige fod med den sidste tandbørstning. Rens ud og giv 
plads. Det er faktisk en stor hjælp, hvis du har svært ved at falde i 
søvn.

• Men ellers kan du anvende de samme teknikker i dit daglige liv, 
som du har anvendt til de øvrige principper: Vær ubarmhjertig, 
men ukritisk nysgerrig omkring dine egne motiver, tanker, følel-
ser og handlemønstre. Og når du fanger dig selv i at hænge fast i 
fortiden, i en bestemt opfattelse af andre mennesker, i drømme 
om fremtiden – så blot konstater det, accepter det og giv så slip. 
Observer dine stærke præferencer, og hvor modstanden mod at 
slippe er størst: Hvad er svært for dig at slippe? Hvorfor mon det? 
Hvad ville der ske, hvis …?

• Leg med tanken om, at intet er sikkert, at du ikke behøver at 
hænge fast i noget som helst, at du kan tage enhver holdning op 
til genovervejelse. Leg med tanken om, at ingen følelser hænger 
fast i eller på dig, de er blot på gennemrejse. Eksperimenter med 
ideen om, at du ikke ejer noget, intet besidder – hverken relatio-
ner, situationer eller materielle ting. Hvis du kan acceptere, at du i 
grunden er besiddelsesløs, at intet forbliver det samme, og at din 
identitet ikke er hugget i sten, så vil du opleve meget mere plads 
i livet, i dig selv, i dine relationer til andre. Og friheden. Ikke at 
forglemme. Den vidunderlige frihed. 

Observer – accepter – giv slip! 

“[…] If you let go a little, you will have a little peace. 
If you let go a lot, you will have a lot of peace. 
If you let go completely, you will have complete peace.” 



120 121

– Ajahn Sumedho citerer Ajahn Chad,  
fra “Buddhist Reflections on Life” 

Små trin mod en mindful hverdag  
Mindfulness er både meget simpelt – og meget, meget svært. Det er nemt 
at blive opmærksom, men svært at bevare opmærksomheden. Det er 
nemt at få øje på sin egen indre dialog, den indre dommer, men svært 
at få den til at tie. Det er nemt at trække vejret, men svært at bevare op-
mærksomheden på det. Så derfor er det værd at indstille dig på, at det er 
svært at være fuldt bevidst og udømmende til stede her og nu. Ret svært. 
Som med enhver anden færdighed, du ønsker at udvikle, kræver det træ-
ning, stædighed, accept af fejltagelser og en tro på, at det kan lade sig gøre.

Alt, hvad du skal gøre, er at lægge mærke til dine tanker, dine handlin-
ger, dine indtryk. Acceptere dem uden bedømmelse og undlade at iden-
tificere dig med dem. Væn dig til at lade en del af din bevidsthed være 
et neutralt, observerende vidne, der holder øje med dine tanker og dine 
handlinger. Et vidne, der blot konstaterer: ”Nå, nu nedgør jeg igen mig 
selv”. Eller: ”Aha, nu er jeg igen i gang med tromle sin vilje igennem.” Og 
brug så åndedrættet til at hjælpe dig tilbage til nuet, når du opdager, du er 
på tankeflugt. Vær opmærksom, og træk vejret!

Men som sagt, det svære ligger i at bevare opmærksomheden på … op-
mærksomheden. Men øv dig blot, og gradvist vil du opdage, at du kan 
bevare den form for opmærksomhed gennem længere og længere tid.

Derudover er der nogle ting, du kan afprøve allerede i dag, som er små 
skridt på vejen mod mindfulness. De kommer her:

• Tillad dig selv nogle minutters stilletid hver dag. Det kan være, 
mens du lytter til musik (uden at gøre andet) eller blot sidder et 
par minutter i stilhed med lukkede øjne i bilen, før du står ud. 
Brug stilletiden til at lade indtryk lejre sig og lande hos dig selv.

• Gør én ting ad gangen. Men gør det godt. Effektivitet handler ikke 
kun om at gøre ting hurtigt. Men at gøre dem så godt første gang, 
at de ikke skal laves om eller repareres. Så derfor kan det være 
mere effektivt på den lange bane at gøre en ting ad gangen end 
forsøge at multitaske.

• Se mindre tv, brug tid på mennesker, der betyder noget for dig. Få 
en rengøringshjælp. Sorter det ligegyldige fra og giv plads til det, 
der er vigtigt for dig.

• Køb færre, men lækre ting. Spis mindre, men spis det rigtige. Hav 
færre ejendele, men lad dem, du har, være kvalitetsvarer. Bemærk 
dit forbrugsbehov, og spørg dig selv, hvad den ekstra dims skaber 
af værdi i dit liv. Og læg den så tilbage på hylden.

• Vær til stede i alt, hvad du gør. Hvis du ikke kan koncentrere dig 
om en opgave, så tag en pause. Hvis din opmærksomhed flakker i 
en samtale, så foreslå, at I tager snakken på et andet tidspunkt.

Tag dit liv alvorligt nok til at være fuldt til 
stede i det. Mentalt, fysisk og følelsesmæs-
sigt.

Tag dit liv alvorligt nok 
til at være fuldt til stede 
i det. Mentalt, fysisk og 
følelsesmæssigt.
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Buddhisterne har i flere tusinde år vidst, at vores tanker er roden til alt 
besværet. Roden til måden vi oplever verden, livet og os selv på. Årsagen 
til at en given oplevelse ét øjeblik er vidunderlig, og det næste øjeblik for-
færdelig. De har vidst, at vores fortolkning af verden er tilfældig og alt for 
ofte fejlbefængt, fordi vi ser livet gennem et filter af fortidens erfaringer 
eller fremtidens forventninger. De har vidst, at vi mennesker gør verden 
besværlig – ikke fordi den nødvendigvis er det, men fordi vi ønsker, den 
skal være på en bestemt måde, og vi derfor ser den gennem filtre af fejl-
fortolkninger.  De har vidst, de gamle buddhister for et par tusinde år si-
den, at verden er helt, som den skal være, men at vi får gjort den for lille 
eller for stor i forhold til vores forventninger og fortolkninger.

Men de har selvfølgelig heller ikke lavet så meget andet end at sidde 
på bagdelen og kigge ind i sindet. I et par tusinde år. Så noget må de jo 
ha’ lært i den tid. Og det har de stille og roligt fortalt til dem af os, der 
har gidet høre eller læse. Uden at prædike, uden at dogmatisere, hvilket 
er en af de ting, jeg holder mest af i den buddhistiske filosofi – ideen om 
ikke at tage andres – end ikke Buddhas – ord for givet, men i stedet prøve 
tingene af for sig selv.

Der er noget usædvanligt stærkt over filosofiske påstande – og for den 
sags skyld religiøse eller psykologiske – der netop ikke er påståelige el-

ler opmuntrer dig til at tro – men til at un-
dersøge tingene selv, til at teste dem, til at 
udsætte ideerne for din opmærksomheds 
kritiske lys. Det er da selvsikkert! I stedet 
for den tradition, vi har i andre religioner 
end den buddhistiske, hvor vi opfordres til 
at tro (blindt?) – som i videnskaben, hvor 
vi bombarderes med forskningsresultater, 
der peger i en retning i dag – i morgen må-
ske i en anden retning.

Jeg er stor tilhænger af oplevelse. Di-
rekte oplevelse uden fortolkning, uden bedømmelse. Jeg tror faktisk, at 
den eneste sande læring, den eneste bæredygtige personlige forandring, 
finder sted gennem oplevelse, gennem egne tanker, egne følelser, egne 
sanser. Ikke som en assimilering af andres arbejde, andres holdninger, 
andres oplevelser. Og det er ret vanskeligt at argumentere mod en egen 
direkte oplevelse. Svært at sige til et menneske: ”Nej, du kan ikke mærke 
vrede lige nu.” Eller ”Du tager fejl, det er ikke din næse, der kløer nu.”

eneste sande læring, 
den eneste bæredygtige 
personlige forandring, 
finder sted gennem 
oplevelse, gennem egne 
tanker, egne følelser, egne 
sanser.

DET, DU TÆNKER, 
ER DU SELV
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Selvfølgelig kan vi lære af andre. Eller rettere, vi kan blive inspireret til 
at tænke nyt og anderledes, til at gentænke vores faste overbevisninger. 
Til at stille spørgsmålstegn ved de forestillinger, der præger vores fær-
den i verden, det mentale fundament, vi står på. Vi kan endda lade os 
hjernevaske, indoktrinere, overbevise om noget i en grad, så det bliver 
til virkelighed for os. Derfor er min stærkeste opmuntring: Prøv det selv. 
Undersøg dit eget sind. Find ud af hvad der sker. Lær det at kende. Men 
i erkendelse af, at videnskaben taler med tung overbevisning, så får du 
i det følgende nogle forskningsbeviser med på vejen, der understreger 
mine påstande.

Der er fem ting, jeg så gerne vil overbevise dig om. Hvilket naturligvis 
bare er et udtryk for mit ego, der holder rigtigt meget af at få folk med på 
mine indsigter. Men lad det nu være. Ikke meget finder sted i denne ver-
den, uden egoer på en eller anden måde er aktivt involveret i det. Det, jeg 
gerne vil overbevise dig om, er

• at du kan ændre din hjerne
• at tanker styrer din verden
• at opmærksomheden bestemmer dit fokus
• at du tænker dig egoistisk
• at bedømmelser gør livet mindre
• at du kan tæmme sindets vilde heste

Du kan ændre din hjerne  
Helt indtil 1990’erne var det stadig videnskabens officielle position, at 
et menneske er født med et givet antal neuroner, det vil sige nerveceller 
i hjernen, og at der kun blev færre af dem gennem livet, samt at givne 
områder af hjernen var dedikerede til givne funktioner. Du har sikkert se 
illustrationer af en menneskehjerne, hvor ét område symboliserer synet 
(afbilledet med et øje), et andet område håndens bevægelser (afbilledet 
med en hånd) og så videre. Og måske kan du huske, hvordan vi jokede 
med, at vores mentale højdepunkt var omkring de 25 år, hvorefter det 
bare gik ned ad bakke. 

I dag ved vi, at hjernen er denne forunderlige størrelse, der kun bli-
ver bedre af at blive brugt. Jo mere vi bruger den, desto mere vokser den. 
For at vi kan fungere mentalt, følelsesmæssigt og fysisk, så skal neuroner 
kommunikere med hinanden. Det gør de ved at række ud efter hinanden 

med nogle fibre – dendritter og aksoner – og ved at sende elektrokemiske 
signaler mellem synapserne. Når vi anstrenger os for at lære nyt, styrkes 
normalt først synapserne, det vil sige forbindelsen mellem to nerveceller, 
så de kan tale sammen og dermed lede information, og med tiden opstår 
der også nye grene på dendritterne, altså en egentlig anatomisk foran-
dring af hjernen. Og der er mange neuroner. Vidunderligt, forfærdeligt 
mange. 100-125 milliarder neuroner, hvilket sådan cirka svarer til antal-
let af stjerner i Mælkevejen. Hvert af disse neuroner har omtrent 10.000 
forbindelser til andre neuroner, alt i alt et helt enormt stort, forgrenet 
netværk, med et antal forbindelsesmuligheder, der overgår alt, vi kender. 

Vildt, ikke?
Hvis du eksempelvis har spillet klaver, siden du var barn og stadig gør 

det, afspejler den viden, erfaring og indsigt, som er forbundet med at have 
spillet klaver i mange år, sig helt fysisk og konkret i din hjerne, således at 
de neuroner, der er forbundet med at spille klaver (lytte, bevæge fingrene 
og så videre) har fået flere og stærkere forbindelser. Klaver-neuronerne er 
stærke, hurtige og tæt forbundne i et stort net af kommunikation. 

Det forklarer os måske, hvorfor det er så svært at ændre dårlige vaner. 
Dårlige vaner, nøjagtigt som gode vaner, løber som dybe plovfurer gen-
nem hjernen og skaber aktivitet i og omkring de pågældende neuroner, 
der er forbundet med vanen, så disse bliver stærke og tæt forbundne. 
Derfor er et af de gode tricks, hvis du vil ændre dårlige vaner – at lære en 
ny, god vane, i stedet for at forsøge at lade være med den dårlige vane. Det 
er nemmere at skabe nye forbindelser i hjernen end at bryde eksisterende. 
Nemmere at tage et stykke nikotintyggegummi, end at lade være med at 
række ud efter en cigaret.

At lære nyt kræver dog væsentligt mere af hjernen, end når vi vane-
mæssigt gentager ting. Det kræver mindre mental og fysisk energi at gøre 
ting, vi har vænnet os til. Mens nye tanker eller ny adfærd tvinger hjer-
nen til større aktivitet. Nytænkning føles altså anstrengende på den korte 
bane, og derfor er det nemmere at blive hængende i gamle vaner. Men i 
det lange løb stimuleres hjernen af nye tanker og handlinger af at blive 
udfordret og lære nyt.

Der er forskellige bud på, hvor lang tid det tager hjernen at danne nye 
neurale forbindelser – eller nye vaner. Disse bud svinger mellem 21 dage 
og 8-12 uger. Og måske afhænger det også af vanens karakter. Hvorvidt 
hjernen skal bombarderes dagligt, time for time eller ugentligt med de 
nye signaler for at installere en ny vane, er der også delte meninger om. 
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Der er dog ingen tvivl om, at vejen til at forme nye vaner er en vis pe-
riode med stabil indsats. Vaner dannes altid ved en stabil påvirkning af 
hjernen. Og det lyder ikke så slemt, vel? Start derfor hellere med små 
ambitioner, men gør det til gengæld hyppigt.

Noget andet, man ved i dag, er, at hvis et givet område i hjernen bli-
ver ødelagt, for eksempel i en ulykke, så kan det være muligt for hjernen 
at udvikle et kompensationscenter, det vil sige at reparere det ødelagte. 
Så hvis du af en eller anden grund har mistet førligheden i din arm på 
grund af en skade på et givet område af din hjerne, så er det muligt at 
udvikle nye synapser, nye forbindelser, der kan kompensere for det tabte. 
Det er da enestående, ikke? Det er hvad neurologien kalder hjernens for-
andringskapacitet (hjernens plasticitet). Så ja, mennesker kan forandre 
sig. Hjerner kan ændre sig. Med den rette indsats, kan du blive, hvad du 
gerne vil.  

Meditation er ren styrketræning for hjernen  
Det er bevist gennem en række eksperimentelle undersøgelser, at mind-
fulness meditation øger mængden, korrektheden og fleksibilitet af data, 
der opfattes. Det vil sige, at mennesker, der mediterer, har nemmere ved 
at sortere i væsentlige og ikke-væsentlige input, nemmere ved ikke at 
lade sig distrahere. De kan for eksempel med større sikkerhed svare kor-
rekt, når de bliver bedt om at fortælle, hvilken farve et ord viser. I under-
søgelsen fremgår teksten for ordet ”grøn” i en rød farve, hvilket er forvir-
rende for hjernen, fordi den modtager to modsatrettede informationer. 
Når ordet grønt er skrevet i rød farve (grøn) – kræver det større mental 
præcision at svare ”grøn”, når deltagerne bliver spurgt: Hvilken farve står 
beskrevet? I denne og en række lignende test viser meditationsudøvere 
større præcision end de, der ikke udøver meditation.

Nedenstående er et uddrag af Lasse Foghsgaards artikel ”Meditation 
forandrer vores hjerner” fra jp.dk/nyviden, videnskab.dk, 2009: 

Hvis du interesserer dig for forskningen inden for området, kan du finde 
inspiration bagerst i bogen i litteraturlisten. Du kan jo også bare prøve 
årtusindernes viden af uden at studere nyere tids forskning. I kapitel 6 

”Mindfulness som teknik” får du konkrete teknikker til, hvordan du kan 
gøre dette. Helt op til dig. Men det er en god ide, at bruge din hjerne. Træ-
ne den. Holde den vågen, skarp, nysgerrig, klar. Væn den til at tage flere 

”Meditation forandrer vores hjerner
Danske forskere har påvist, at hjernen forandres hos folk, der 
mediterer. Det kan være forklaringen på, hvorfor meditation 
virker afstressende.

Det er forskere fra Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Univer-

sitet, med lektor Peter Vestergaard-Poulsen i spidsen, der sammen med Vækstcenteret 

i Nr. Snede står bag forskningsundersøgelsen. Forskerne har undersøgt forskellene i to 

områder af hjernen hos to grupper af forsøgspersoner. Forsøgspersoner, som har en lang 

meditationskarriere bag sig, og forsøgspersoner, der aldrig har mediteret.

’Vores hjerneskanninger viser, at de folk, som mediterer dagligt over en længere pe-

riode, har en større tæthed af den såkaldte grå masse i de to områder. Vi forventer ikke, 

at den større tæthed skyldes, at der er kommet flere nerveceller gennem meditationen, 

men derimod at forbindelsen mellem de forskellige nerveceller er blevet mere tæt og 

kompleks,’ siger Peter Vestergaard-Poulsen. 

Hjernen udvikler sig som en muskel 
Det ene undersøgte område findes i frontallappen. Det er et område, vi bruger til at for-

nemme, hvordan vi selv går og har det. Det andet undersøgte område findes i den auto-

nome del af vores hjerne, som blandt andet styrer vores hjerterytme og åndedræt. Det 

område går også under navnet ’den forlængede rygmarv’ og er et kontrolcenter, som for-

binder kroppen med den øvrige del af hjernen. Peter Vestergaard-Poulsen sammenligner 

udviklingen i de to områder med den effekt, man ser, når man styrketræner sin overarm. 

’De første tre til fire måneder vil man ikke se en forandring på armen på trods af det 

hårde arbejde. Men lige pludselig begynder musklen at vokse. Det er i overført betydning 

det samme, vi tror sker under meditation. Når meditationen påvirker disse to områder i 

hjernen i et stykke tid, så ændrer hjernen sig anatomisk,’ siger Peter Vestergaard-Poulsen. 

Meditation dæmper stress på fem dage 
[Forskerne arbejder i øjeblikket på] en ny række forsøg, som skal undersøge, hvordan me-

ditation påvirker de to hjerneområder hos danskere, som aldrig har mediteret før. Det vil 

blandt andet give dem mulighed for at konstatere, hvor hurtigt forandringerne sætter ind. 

’Helt nye undersøgelser har vist, at meditation kan øge vores opmærksomhed og 

dæmpe stressrelaterede symptomer allerede inden for fem dage. Spørgsmålet er så, om 

forandringerne i hjernen træder i kraft inden for den samme periode, eller om det vil tage 

måneder eller år. Det bliver spændende at se,’ siger Peter Vestergaard-Poulsen […].”
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den, hvilket betyder ubevidste handlinger eller re-aktion. Eller sagt på en 
anden måde: Vi former virkeligheden, så den passer til vores antagelser 
om den. Sådan en slags lukket kredsløb.

Vi har selvfølgelig også positive grundantagelser, men de hæmmer ikke 
vores liv på samme måde som de negative, der former mentale fængsler 
for os og dermed begrænser vores opfattelse og handlerum. Derfor er det 
de negative grundantagelser, vi har fokus på i dette kapitel. Medmindre 
du praktiserer mindfulness, går i terapi eller på anden vis får bugt med de 
negative mønstre, vil du være et offer for dem, når livet driller. Hvilket 
det jo gør. Indimellem. Livet. Ved at kende dine grundantagelser, kan du 
meget bedre bevidst styre dine reaktioner og lægge distance til de auto-
matiske tanker, der trækker dig ned i dyndet. Når du ved, at du har en 
grundantagelse, der handler om forladthed, så bliver det nemmere at se, 
at en kunde bare glemte at sige farvel, da han gik – og at det ikke har noget 
med dig at gøre. Eller hvis du ved, at du har et perfektionistisk tema (og 
ved hvorfor du har det), så bliver det lidt nemmere at forsøge at kontrol-
lere din perfektionisme, i stedet for at give efter for den.

Nedenfor er en oversigt med en række eksempler på negative grun-
dantagelser. Oversigten skal læses på den måde, at visse årsager i barn-
dommen eller den tidlige ungdom lægger kimen til et tema, der materia-
liserer sig i to ting: dels en grundantagelse – det vil sige en fast, (næsten) 
urokkelig ide om, hvordan verden og du selv er, uanset hvilke faktuelle 
data der er til rådighed – og dels en strategi, der har til formål at begrænse 
de negative oplevelser af denne grundantagelse. Brug tabellen som en in-
spirationsliste. Den er hverken udtømmende eller endegyldig, men kan 
måske pege på områder, hvor netop dine negative mønstre hviler.

For noget tid siden holdt jeg et eftermiddagsseminar for en stor gruppe 
videnskabsfolk. Det var en fin dag, de var nysgerrige, behageligt skep-
tiske, vågne og opmærksomme. Men hver gang jeg kom i nærheden af 
emnet tankers indflydelse på følelser, eller for sags skyld ethvert tema, de 
mente ikke kunne forklares gennem rationalitet og logik, så affærdigede 
de mine forslag og betragtninger, med ”Vi er videnskabsfolk, vi er ratio-
nelle.” Og – desværre! – lod jeg mig provokere af den insisterende påstand 
om, at mennesker med en given profession og disposition kan være ra-
tionelle. En påstand, jeg også ofte hører blandt mandlige erhvervsledere 

– ”Jeg er jo et rationelt menneske”.

og flere indtryk ind – uden at blive hængende i dem. Til at bevare koncen-
trationen længere og længere. Indtil det er dig, der bestemmer, hvor din 
opmærksomhed skal være. 

Tanker styrer din verden  
Den moderne psykologi består, som alle andre seriøse videnskabelige 
discipliner, af en række forskelligrettede skoler. Og der er da fortsat også 
uenighed om, hvordan tanker, følelser og handlinger præcist hænger 
sammen. Den kognitive skole, som ligger forunderligt tæt op ad den 
buddhistiske psykologi og som bliver mere og mere fremherskende, 
fastholder, at tanker har en meget betydningsfuld indflydelse på vores 
følelser og handlinger.

I den kognitive psykologi taler man om automatiske tanker som de 
tanker, der suser gennem vores bevidsthed hele tiden. Det er hvad bud-
dhisterne kalder ”monkey mind”: ustyrlige, banale, gentagende, dril-
lende tanker hoppende fra pind til pind uden den store plan. Når du be-
gynder en meditationspraksis, vil du formentlig opdage, at mængden af 
disse tanker er helt enorm – det siges vi har mere end 60.000 tanker i 
døgnet! Den fantastiske indsigt, de brillante ideer, de mønstre over uni-
versets sammenhæng, som, du måske håbede, ville dukke op der på pu-
den – sker meget sjældent. Der er sådan set ret langt mellem snapsene.  

Til gengæld kan du gennem meditation få et godt indblik i din indre 
psykologiske logik, måden du reagerer på og den grundstemning, hvor-
med du møder verden. De automatiske tanker kan lede dig på sporet af 
de grundantagelser, der ligger dybt nede i bunden af din psyke. De hviler 
der som et levn fra en barndom, du enten gerne vil glemme eller huske, 
men hvis følelsesmæssige reaktioner er mejslet i sten i dit indre. 

Grundantagelserne ligger bare der og venter på en anledning til at sen-
de en impuls op gennem systemet til de automatiske tanker, der så rea-
gerer ved at tænke noget a la: ”Typisk mig! Nu gider de ikke snakke mere 
med mig” eller ”Det klarer jeg aldrig!” eller ”Det går nok. Det plejer det 
jo”. Impulsen, der starter processen kan være en begivenhed, en tanke, 
en følelse. Ubevidste grundantagelser former automatiske tanker, som 
uden vores bevidste viden fortolker de virkelige sanseindtryk til noget, 
der passer ind i vores mentale konstruktioner. Og dette påvirker igen vo-
res følelser og handlinger. Det vil sige, vi handler ofte, meget ofte, fuld-
stændigt per automatik baseret på en forvansket opfattelse af virkelighe-
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Jeg besluttede mig for at ville demonstrere, hvor stor kraft tanker har 
over følelser, hvor uhyre nemt det er, på kort tid og med begrænset men-
tal indsats, at aktivere en given følelse. Jeg lod dem notere henholdsvis 
den mest fantastiske oplevelse i deres liv og den mest forfærdelige. Der-
efter instruerede jeg en meditation, hvor de genoplevede den gode ople-
velse og derefter den dårlige. 

Rummets stemning gennemgik en massiv forandring fra relativt 
neutral til glæde og kærlighed, for at ende i sorg og vrede. Og ingen var 
længere i tvivl om, hvor nemt vi mennesker kan tænkte os til sorg, til 
glæde, til vrede. Hvor lidt rationalitet vejer i menneskelivet. Hvor labile 
vi er. Hvor sårbare over for mentale påvirkninger, vi er. Desværre sendte 
jeg nogle af dem hjem med vidtåbne, blødende sår. Det var uetisk, uor-
dentligt, uprofessionelt, og jeg fortryder måden, jeg gjorde det på. Meget. 
Men jeg fik min pointe bragt i hus.

Også i forhold til følelsesmæssig påvirkelighed kan vi finde nyere 
forskningsresultater, der understøtter den gamle buddhistiske og yo-
giske viden. Der er lavet forsøg, hvor resultaterne peger i retning af, at 
mindfulnesstræning og -meditation gør os mindre følelsesmæssige re-
aktive, hvilket vil sige, at vi bliver lidt bedre til at registrere og acceptere 
en (negativ) følelse, uden at reagere (uhensigtsmæssigt) på den og uden 
at blive overvældede af den. Vi slipper lidt for følelsernes tyranni. (Hvis 
du interesserer dig for forskning inden for området, kan du finde inspira-
tion bagerst i litteraturlisten).

På et lidt mindre videnskabeligt grundlag har mit firma gennemført 
mindfulnesstræning over en periode på cirka 10 uger, hvor vi har trænet 
mennesker med psykologisk og tidsmæssigt pressede jobs. Flere af de 
tilbagevendende svar på spørgsmålet ”Hvad har du fået ud af forløbet?” 
understøtter ideen om at mindfulnesstræning styrker friheden fra følel-
sesmæssigt tyranni:

• Jeg tager ikke længere ting så personligt.
• Jeg er meget bedre til at slippe irritationen over det, som jeg al-

ligevel ikke kan gøre noget ved.
• Jeg tager nu én ting ad gangen og lader mig ikke stresse over ube-

svarede opkald eller mails.
• Jeg har større bevidsthed om, at jeg selv har et valg.
• Jeg tager ikke længere arbejdet med hjem (mentalt og følelses-

mæssigt).

Tema 
Årsager i  

barndommen
  Grundantagelser Strategi

Afvisning 

Forladt (død, skils-
misse, flytninger). 
Eller kolde, afvisende 
forældre

Jeg er alene/jeg bliver 
forladt/jeg bliver afvist

Klynger sig. Eller undgår nære 
forbindelser

Afsavn

Forældre selvoptage-
de af egne problemer 
i arbejde, drugs, 
alkoholisme, 

Jeg får ikke mine 
behov dækket/ mine 
behov er ikke vigtige/ 
mennesker regner 
mig ikke 

Aggressiv ift. at få, hvad de mener 
at have krav på. Eller meget op-
mærksom overfor andre og ked af 
at egne behov ikke opfyldes

Hjælpeløs-
hed

Meget domine-
rende/ kontrollerende 
forældre. Fra vold til 
skuffede blikke 

Jeg betyder ikke 
noget/det er andre, 
der bestemmer/jeg er 
hjælpeløs

Opfører sig eksemplarisk, lærer at 
læse og efterkomme andres behov.  
Eller undgår at forpligte sig og 
dermed undgå kontrol. Eller fuld 
underkastelse 

Mistillid
Alkoholisme, misbrug, 
incest

Jeg kan ikke stole 
på andre/andre vil 
mig ondt/jeg har kun 
regne med mig selv

Søger forhold/situationer der 
bekræfter. Undgår tillidsforhold. 
Gentager svigtet. Tror mennesker 
har ond hensigt

Uelskelighed

Hyperkritiske for-
ældre, nedgørende 
(behøver ikke være 
i ord)

Jeg er uelskelig/andre 
elsker mig ikke/jeg er 
ikke god nok/der er 
noget galt med mig

Overgiver sig, kapitulerer ”jeg er 
værdiløs”. Eller hævder sig (for lille). 
Eller er over-selvsikker (for stor)

Udelukkelse
Udelukket fra fæl-
lesskabet, mobbet i 
børnehaven, skolen

Jeg hører ikke hjem-
me/jeg er udenfor/de 
andre er en gruppe

Blive på yderkanten af situationen. 
Undgå fællesskabet. Forherlige 

”outsider”rollen. Goth-style ungdom. 
Jeg er anderledes og jeg er ligeglad

Sårbarhed

Forældre med kata-
strofetanker.  Eller 
en reel fare (brand, 
trafikuheld)

Jeg er ude af kontrol/
jeg kommer galt af 
sted/jeg er magtesløs

Overbekymring, afholder sig selv fra 
nydelse for ikke at løbe risiko. Kan 
blive til fobier. Eller tager unød-
vendige risici for at bevise de har 
kontrol over frygten

Perfektio-
nisme

Kritiske forældre, ac-
cepterer ikke barnet, 
som det er

Jeg er nødt til at være 
perfekt/jeg skal gøre 
det bedre/jeg er ikke 
god nok

Kører sig selv hårdt, i sænk. Wor-
kaholic. Høj selvkritik for at undgå 
andres kritik.

Berettigelse

Fornemmelse af 
at være ”speciel”. 
Forkælet. Grænse-
løshed.  Eller for lidt 
opmærksomhed

Jeg er anderledes/jeg 
fortjener mere/jeg har 
krav på/regler gælder 
ikke for mig

Manglende selvdisciplin, forkæler 
sig selv. Irritation når konfronteret 
med grænser/regler. Har for høje 
tanker om sig selv

– Tara Bennett-Goleman: “Emotional Alchemy – How Your Mind Can Heal Your Heart”
(Egen oversættelse og sammenskrivning)
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Generelt rapporterer deltagerne om mellem 20 og 25 procents forbed-
ring i følelsesmæssig robusthed, hvilket må siges at være en meget posi-
tiv udvikling.

Opmærksomheden bestemmer dit fokus  
Du ved, hvordan din verden kan ændre sig afhængigt af, hvor dit men-
tale fokus er: gravide kvinder – eller kvinder, der ikke kan blive gravide, 
ser pludselig store maver og barnevogne overalt. En af mine tidligere kæ-
reste var egypter, og i den tid, jeg var sammen med ham, så jeg mixed 
couples alle steder. Du beslutter dig for at skifte job, og pludselig ser du 
logoet for dit nye firma overalt. 

Der er sikkert hverken flere gravide eller flere blandede par, men du 
får pludselig øje på dem. Ud af de milliarder af indtryk, dine sanser mod-
tager, så vælger din hjerne at lade netop disse synsindtryk slippe igen-
nem. Det skyldes ganske enkelt, at vores opmærksomhed mobiliserer 
den neurale aktivitet i hjernen og dermed forstærker det netværk, der er 

”hjerne-hjemsted” for det pågældende emne. Hvis du har din opmærk-
somhed rettet mod dine præstationer eller resultaterne heraf, så er det 
de områder, der styrkes, mens de neurale forbindelser, der relaterer sig til 
din familie, får mindre energi tilført. Det vi gør, det vi har vores opmærk-
somhed på, det bliver vi bedre til. Uanset om det er meditation, konflikt-
håndtering, rygning, depressive tanker, formulering af overskrifter eller 
selvkritik. Så jo mere du tænker på rygning, jo mere opmærksomhed du 
har på rygning – desto sværere bliver det at stoppe. Jo mere dine depres-
sive tanker får lov at rase rundt, desto mere depressiv bliver du. Hvis du 
visualiserer dig selv løbe godt, stabilt, let og hurtigt før et maraton, så vil 
din præstation forbedres. Det vidste du godt. Det ved jeg godt, du gjorde. 
Men nu ved videnskaben det også.

Et af de eksperimenter, der bekræfter, at visualisering forstærker 
indlæring og præstation, blev helt tilbage fra midten af 1990’erne gen-
nemført under ledelse af neurologiprofessor Alvaro Pascual-Leone. 
Newsweek-journalisten Sharon Begley refererer i ”The Plastic Mind”, 
hvordan Pascual-Leone og hans team lod en gruppe mennesker øve en 
fem finger-øvelse på klaver, mens en anden gruppe skulle tænke, at de 
spillede den samme øvelse. Den sidste gruppe spillede den lille melodi i 
deres hoveder, mens de forestillede sig, hvordan deres fingre bevægede 
sig hen over klaviaturet, og resultatet var, at hos de forsøgspersoner, der 

bare tænkte på at spille, udvidede det område i hjernen, motor cortex, der 
kontrollerer fingerbevægelser, sig lige så meget som hos de forsøgsperso-
ner, der rent faktisk havde siddet og spillet.

Tænk lige over betydningen af dette her. Du får en tilsvarende hjerne-
aktivitet ved at tænke på sex, som ved rent faktisk at have det. En livagtig 
drøm kan have en ligeså massiv indvirkning på dit humør, som havde 
den fundet sted i den objektive virkelighed. Ved at forestille dig, at du 
spiller klaver, kan du lære det! Hvem ved, måske vi en dag kan nøjes med 
at blive inde i vores hjerne, og der opleve og lære og føle … Tænk, hvad 
det kunne betyde af besparelser på infrastrukturen. Men det centrale her 
er selvfølgelig, at du mentalt kan gennemleve situationen; det vil sige 
føle, sanse, høre, smage, dufte, se så livagtigt som muligt.

”Hvad er forskellen mellem en illusion og det, som fjolser tror, er vir-
keligheden?”, spurgte Santideva for sådan cirka 1300 år siden. Måske 
mindre, end vi tror.

Du tænker dig egoistisk  
Vores sprog er fyldt med jeg-ord: mig, mit, mine. ”Jeg synes”, ”jeg tæn-
ker”, ”jeg vil”, ”jeg kan”. ”Min mand”, ”mit arbejde”, ”min krop”, ”min 
by”, ”mine medarbejdere”. Du skulle prøve at optage dig selv ved lej-
lighed. Jeg er sikker på, du vil blive overrasket over mindst to ting: dels, 
hvor meget dit ordvalg afspejler en jeg-orientering, og dels, hvor ofte du 
bedømmer ting.

Da jeg læste psykologi – så meget, som det nu blev til – var der på det 
tidspunkt stort set kun fokus på individet. På det tidspunkt blev vi skolet 
i en psykodynamisk tænkning, som i bund og grund går ud på at forstå 
mennesket ud fra hans eller hendes indre elementer, herunder tanker, 
følelser, personlighed og så videre – i modsætning til nyere tids social-
konstruktivistiske skole, som er en tilgang til psykologi; det vil sige til at 
forstå menneskelig adfærd, tanke og følelse, der tager afsæt i det, der sker, 
mellem mennesker og mellem mennesker og begivenheder. Så hvor den 
helt unge psykologi var mest optaget af mennesket som individ, er nyere 
psykologi fokuseret på mennesket i relation og i stigende grad på, hvor-
dan sproget vi bruger for os selv og med hinanden, bidrager til at forme 
virkeligheden.

Men til trods for moderne psykologis stigende fokus på relationer, på 
den af sproget fælles skabte virkelighed, på kultur – så trives egoismen og 
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individualiseringen som aldrig før. Og ind imellem tænker jeg på, om det 
mon skyldes, at vi føler os mere afskåret – ikke kun fra fællesskabet, men 
fra en oplevelse af jeg, en forankring i vores egen sjæl. 

Så her er min tese: Vi er ikke egoistiske, fordi det er vigtigt for os at få 
vores behov opfyldt – selv om det selvfølgelig fylder en del – men fordi 
vi forsøger at kontrollere verden omkring os til at give os en form for jeg-
oplevelse, en oplevelse af at have fodfæste, af at være i kontrol i stedet for 
bare være en af Guds strøtanker, en tanke, der kan forsvinde, hvis ingen 
holder fast i den. 

Jeg tror, at mennesker i bund og grund gerne vil hinanden det godt, 
når altså lige vi har fået lidt at spise, lidt søvn og lidt nærhed. Men fordi vi 
er blevet hvirvlet ind i en centrifugalkraft af massive proportioner, hvor 
sjæle og væsener og jeger flintrer rundt i blenderen – fordi vi har tabt for-
bindelsen til os selv – så det er blevet et af vores allerstørste og mest pres-
serende behov her i vesten at gøre opmærksom på os selv på den måde, 
vi nu end vælger. Sådan lidt a la: ”Jeg siger jeg, derfor er jeg” eller ”Jeg gør 
opmærksom på mig selv, derfor er jeg”. 

Så i bund og grund tror jeg, vi mener det godt, men at vi bare har tabt 
forbindelsen til os selv.

Men uanset hvor meget, vi hviler trygt i 
vores jeg – eller har mistet kontakten til det 
og er nødt til at kompensere ved en sprog-
lig fokusering på mig, jeg, min, mit og så 
videre, så er det et oplevelsesmæssigt fak-
tum, at det er meget, meget svært at finde 
dette jeg. For når du sætter dig på puden, 
fast besluttet på at finde ud af, hvem det-
te jeg er, hvor det er, eller hvad det er – så 
løber du ind i problemer. Jeget som indre, 
ordløs oplevelse er en yderst flygtig stør-
relse. Faktisk så flygtig, at du næppe vil 
fange andet end skyggen af det.

Men vil det sige, at en entitet, en enhed, noget vi giver så enorm stor 
opmærksomhed i dagligdagen, i vores sprog, i måden hvorpå vi oplever 
livet og verden på – ikke eksisterer? … kan jeg høre dig tænke. Skeptisk. 
Meget skeptisk.

En af de øvelser, vi altid lader deltagerne på mindful leadership® 
prøve, er at lokalisere jeget. Ikke ud fra et skadefro ønske om at de skal 

opleve abyssen, når de leder efter dette jeg. Men for at understrege hvor 
meget energi, vi binder op på noget, som kun eksisterer i samspil med 
et givet øjeblik. At der ikke er en lille fast mini-mig, der sidder derind i 
hjernen eller i hjertet eller i det mandlige kønsorgan.  At det tætteste, vi 
kan komme på en sikker jeg-oplevelse, er en akkumulation af erfaringer 
fra vores liv og et afledt sæt mentale antagelser om, hvem vi er. Så derfor 
er det oprigtigste svar på spørgsmålet om, hvem jeg er; nemlig ”Jeg er, 
hvad der er lige i dette øjeblik. Jeg er dette øjeblik!”

Naturligvis kan vi definere et sæt identitetskriterier: Jeg er kvinde, 49 
år, faster til Z, søster til M, datter af E. Jeg holder af jasminte, mennesker, 
der tænker selv og crispy ebi roll fra Sticks & Sushi. Jeg ved, hvordan man 
skifter dæk på bilen (datter af E!), men kan ikke finde vej uden GPS. Jeg 
kan lave en trekantstilling (yogastilling, intet kinky) uden at stritte med 
bagdelen, få mange hundrede mennesker til at meditere – eller i hvert fald 
sidde helt stille med lukkede øjne – men bliver stum til receptioner. Jeg 
har boet i Sydney, jeg har aldrig været i Brasilien. Jeg mindes min farmor, 
når jeg ser blå Gajolæsker og min første hund, når jeg ser hø (spørg ikke!) 
Min identitet – ganske som din – bliver dermed en skønsom blanding 
af demografiske data, følelser omkring givne ting og mennesker, hold-
ninger, minder, erfaringer, kompetencer og så videre. Men er det virkelig, 
hvem jeg er? Er jeg ikke noget neden under eller oven over alt dette?

Jeg husker, hvordan jeg som ung pige læste en forfærdelig bog, der 
gjorde et dybt indtryk på mig, selv om jeg hverken kan genkalde forfatter 
eller titel i dag. Bogen handlede om en ung soldat, der blev såret under 1. 
Verdenskrig. Han var så såret, at han hverken havde arme, ben, syn eller 
bevægelighed. Det eneste, han havde tilbage, var hans evne til at tænke 
og føle. Jeg kan faktisk ikke huske, om han kunne høre. Men pointen er, 
at han jo stadig havde en identitet. Han var stadig, til trods for at han ikke 
kunne udtrykke noget som helst af hvad eller hvem, han var. Som sagt 
ætsede bogen sig ind i mit sind og var måske en af de byggeklodser, der 
førte til min interesse for det indre univers. Godt at have et veludviklet 
indre univers, hvis man skulle gå hen og miste førlighed, tale og syn.

Bedømmelser gør livet mindre  
Fra vi er ganske små trænes vi i at anvende den del af vores hjerne, der 
populært kaldes venstre hjernehalvdel, og som er god til at vurdere, be-
dømme, analysere, tage stilling og være kritisk. Og hvis man kommer 

Vi er ikke egoistiske, fordi 
det er vigtigt for os at 

få vores behov opfyldt – 
selv om det selvfølgelig 

fylder en del – men fordi 
vi forsøger at kontrollere 

verden omkring os til at 
give os en form for jeg-

oplevelse,
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hele vejen gennem skolesystemet og frem til erhvervslivet, så er den side 
af hjernen meget, meget veludviklet. Overudviklet, kunne man hævde.

Vi tror – fejlagtigt – at vi skal forholde os til alting. Og med det mener 
jeg tage stilling, danne os en mening, finde ud af, hvad vi synes om tinge-
ne. I stedet for bare at opleve. Denne evindelige indre dommer, der både 
bedømmer alt udenfor mig, og i høj grad også konstant kommenterer på 
og bedømmer mig selv, er slet og ret en sej satan, som gør os større eller 
mindre, end vi er, som reducerer livet til en karakterskala: kan li’ – kan 
ikke li’.

Det kan virke uskyldigt, når vi bruger bedømmelsen til at rose og an-
erkende hinanden. Faktisk er det jo en voksende trend i erhvervslivet 
disse år – eksempelvis i anerkendende ledelse, hvilket utvivlsomt har en 
række indlysende fordele, som for eksempel at ledere bliver vænnet bare 
lidt af med den negative kritik eller tavse kritik. Men ikke desto mindre, 
så er også den positive bedømmelse et mentalt overgreb, en manipulati-
on og en jeg-hævdelse. Et mentalt overgreb, fordi jeg vurderer dig, uden 
du nødvendigvis har bedt om det. Manipulation, fordi (især?) en ros eller 
anerkendelse har en indbygget forventning om at få mere af den samme 
adfærd. Og en jeg-hævdelse, fordi jeg gør mig til at dommer over dig, er-
hverver mig en autoritet, som ikke nødvendigvis er bygget ind i vores 
relation. 

Så hvis du absolut skal anerkende, og det kan jo være en smuk ting at 
gøre, eller kritisere, hvilket måske er nødvendigt – så hold dig i det mind-
ste hos dig selv. Undlad den indbyggede arrogance, der følger med at give 
andre mennesker og/eller deres adfærd karakterer. Mærk lige forskellen 
mellem ”Du er en dygtig kok” og ”Jeg nød din mad”. Hvor det første ud-
sagn gør mig til autoritet, til dommer og dermed skaber et ulige magt-
forhold, så er det andet renere og bliver hos mig selv. ”Jeg” nød det. Ikke 
andet, ikke mere.

Vi er gode til at bedømme, rigtigt gode. Men det at bedømme indebæ-
rer en række faldgruber. For eksempel:

• Bedømmelser afspejler udelukkende vores eget verdenssyn 
– ikke nødvendigvis en objektiv sandhed. Hvis en sådan altså 
findes.

• Bedømmelser er ofte unuancerede, generelle og absolutte. ”Du er 
…”, ”Jeg er altid/aldrig …”, ”Det er godt/dårligt”. Mens i virke-
ligheden er det meget lidt – hvis noget – der er enten det ene eller 
det andet i enhver given situation. 

• Bedømmelser aktiverer følelser. Gode bedømmelser aktiverer 
positive følelser, eksempelvis glæde, stolthed, nydelse og varme. 
Mens dårlige bedømmelser aktiverer negative følelser, som for 
eksempel vrede, sorg, skuffelse og ydmygelse.

• Bedømmelser afgrænser en given oplevelse til det, der falder 
inden for en af kategorierne: kan li’, kan ikke li’, neutral.

Selvfølgelig skal vi tage stilling, vurdere og for den sags skyld også be-
dømme. Det, jeg bare gerne vil opfordre dig til, er at udskifte de unød-
vendige bedømmelser. De følelsesmæssige vurderinger. De, der begræn-
ser livet unødigt. De, der bruger energi og kapacitet på at glæde sig eller 
frygte, på at være jaloux eller usikker – så du i stedet har flere ressourcer 
til rådighed for planlægning, eksekvering, eller hvad der nu skal ske.

Følelser er fede. Der, hvor de hører hjemme. Men de fjerner fokus, når 
de stammer fra en følelsesmæssig vurdering af noget, der har fundet sted 
eller (måske ikke) finder sted i fremtiden.

Du kan tæmme sindets vilde heste  
Oprindeligt var yogaen – det vil sige de fysiske øvelser, som vi i dag for-
binder med yoga – en fysisk og mental forberedelse til meditation. I dag 
praktiseres den de fleste steder som en eksotisk gymnastik, uden sjæl el-
ler forståelse for den dybe filosofi, der hviler i hjertet af yogaens væsen.

Den indiske filosof Patanjali skrev ”Yoga Sutra” for et par tusinde år 
siden. Den tekst regnes i dag som yogaens store filosofiske tekst. En op-
summering af de filosofiske indsigter og den praktiske psykologi, som 
definerer yogaen. Og Patanjali taler altså ikke om den stramme røv, som 
astanga-yogaen er kendt for, eller hatha-yogaens smidighed eller iyengar-
yogaens perfektionistiske anatomi. Denne fokus på de fysiske aspekter af 
yogaen hører ikke alene vesten til, men er en nyere fortolkning helt i tråd 
med vores besættelse af ungdommelighed og fysisk skønhed. Patanjalis 
definition af yoga er derimod, ”at tæmme sindets vilde heste” – for kun 
derigennem kan du håbe at opleve det punkt af absolut stilhed, den ulti-
mative sammensmeltning med åndedræt, krop, sjæl og univers. Punktet, 
hvor modsætninger ophører, hvor du er – uden at behøve at tale om det 
eller tænke det. Hvor eksistensen føles helt og oprigtigt og fuldendt. Det 
punkt, netop dette punkt, er yogaens intention. Der, hvor mødet med 
virkeligheden ikke forvanskes af korrumperende eller urene tanker. 

Patanjali beskriver det således:
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“This is the teaching of yoga.
Yoga is the cessation of the turnings of thought.
When thought ceases, the spirit stands in its true
identity as observer to the world.
Otherwise, the observer identifies with the turnings of 
thought.” 

– Barbara Stoler Miller, “Yoga: Discipline of Freedom.  
The Yoga Sutra Attributed to Patanjali” 

Så det, han siger, den gamle yogi, er, at når tankerne ophører, så er ånden 
fri til at observere verden. Og kun derved kan vi opleve verden uden at 
fortolke den gennem tanker, der måske og måske ikke forplumrer ople-
velse. Kun derigennem kan vi opnå den direkte oplevelse, den ubesud-
lede, rene oplevelse af livet. Mødet med virkeligheden. Mødet med os 
selv. Livet uden filter.

Patanjali forklarer videre, at tanker er fem forskellige ting, nemlig: le-
gitime, valide vurderinger; fejlantagelser; ideer og konceptualiseringer 
uden indhold; søvn; og minder. Og alle disse forskellige typer tanker står 
i vejen for den rene oplevelse – for mødet med nuet i dets absolutte og 
indiskutable ægthed.

Den buddhistiske psykologi har nogle lidt andre definitioner af, hvad 
tanker er, men hovedbudskabet er det samme: Den ultimative frihed og 
evnen til at opleve livet uden filter kan kun opnås, når tankerne træder i 
baggrunden.

I min personlige oplevelse fungerer det på den måde, at når jeg medi-
terer – det vil sige sidder i formel meditation på puden eller laver yoga 

– så er det relativt nemt at træde ind i en tilstand af en neutral, men hy-
pervågen opmærksomhed. Selv om det føles forskelligt på forskellige 
tidspunkter, så er der som regel en oplevelse af, at min krop ikke længere 
har en fysisk begyndelse og afslutning, at dens omrids flyder sammen 
med det, der er omkring. Åndedrættet føles livgivende, konstant. Sindet 
er let og ubesværet af de tanker, der måske, måske ikke dukker op. Der er 
bevægelse – og ro. Og klarhed.

Men også når jeg ikke sidder på puden, men bevæger mig gennem da-
gen, har jeg gennem mange års træning erfaret, at det er muligt at have 
en sameksisterende oplevelse af de konkrete selvcentrerende tanker, fø-

lelser, sanseindtryk – det vil sige det fortolkede liv – og samtidig vide, at 
uanset hvor smertefuldt eller nydelsesfuldt dette øjeblik er, uanset hvor 
meget jeg torterer mig selv med negative tanker og følelser eller puster 
mit ego op med selvfede tanker og følelser eller forglemmer nuet i frem-
tidsplaner eller fortidsminder – så er der altid et punkt i sindet, der siger 

”Det er helt o.k.!” Et punkt, en vished, en fornemmelse af, at uanset hvad 
der måtte ske, uanset hvilke tanker, følelser og sanseindtryk, uanset om 
mit fysiske liv går op eller ned – så er det o.k. Ikke mere, ikke mindre.

Tænk på bevidstheden som havet. Havoverfladen er urolig, bevæger 
sig. Nogle gange stille, andre gange voldsomt. Din vågne, fortolkende 
bevidsthed er som en lille båd, der sejler rundt på bølgerne. Når du sid-
der i båden, oplever du suset i maven fra de store bølger, angsten, når det 
bliver for voldsomt, roen ved havblik, nydelsen ved den blide vuggen og 
så videre. Men længere nede i dybet er der en anden form for stilhed, en 
oprindelig ro og følelser, der ikke hører hverdagen til. Når du kommer 
dybt nok, er det en tilstand helt uberørt af havoverfladens bevægelser.

Du skal vide, at du faktisk kan være begge steder samtidig – både fuldt 
ud opleve bølgernes bevægelse og samtidig være i en transcendental ro. 
Den ultimative accept. Det store O.K. Det er ret fedt at have den vished. 
Og med en smule praksis kan den blive din.

PATANJALIS DEFINITIONER AF TANKER OG  
DET, DER FØLGER MED:

“The turnings of thought, whether corrupted or immune to the forces of  
corruption, are of five kinds.
They are valid judgment, error, conceptualization, sleep, and memory.
The valid means of judgment are direct perception, inference, and verbal 
testimony.
Error is false knowledge with no objective basis.
Conceptualization comes from words devoid of substance.
Sleep is the turning of thought abstracted from existence.
Memory is the recollection of objects one has experienced.” 

– Barbara Stoler Miller, “Yoga: Discipline of Freedom.  
The Yoga Sutra Attributed to Patanjali”
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Radikal ærlighed er kendt som en psykologisk proces udviklet af den amerikanske 
psykoterapeut Brad Blanton, hvor præmissen i al sin enkelthed er: Sig, hvad du mener. 
Altid. I enhver situation. (Næsten) uanset hvem du står over for. Perspektivet ved at 
sige, hvad du tænker, er, at du tvinges til at ophæve forskellen mellem dine indre vur-
deringer og det ydre udtryk. Og det skulle ifølge Blanton give stærke, kærlige forhold 
og hele dine egne psykologiske sår. Blanton medgiver dog, at radikal ærlighed ikke 
nødvendigvis skal praktiseres over for myndigheder.

Det er ikke den form for radikal ærlighed, jeg er interesseret i. Jeg har ikke nogen 
holdning og slet ingen forventninger til, at det vil gøre mit forhold til en veninde bed-
re, hvis jeg fortæller hende at den kjole, hun netop har købt og er glad for, klæder hen-
de værre end en skidragt. Ej heller, at mine medarbejdere nødvendigvis vil værdsætte 
min radikale ærlighed omkring firmaets likviditetsudfordringer, og at mine klienter 
vil føle sig trygge, hvis jeg deler min bekymring om løsningens succes. 

Men det er mig. Jeg er en softie, når det kommer til at risikere at såre andre … også 
selv om det sker i kærlighedens navn.

Til gengæld er jeg stor, stor tilhænger af radikal ærlighed over for sig selv. Den ulti-
mative, konfrontatoriske – men udømmende (meget vigtigt!) – accept af, hvordan jeg 
er. Lige nu. Hvilke tanker, følelser, motiver, behov, fantasier, drømme og så videre, der 
præger mit sind. Det er det modigste, der kræves af os. 

Den største sårbarhed. Men det er også den ultimative frihed.

Krigerens mod  
En af mine tidligere yogalærere kaldte det ”krigerens mod”.  Han forklarede, at det 
ikke er det at møde og se en ydre fjende i øjnene, men derimod at turde se sig selv i 
øjnene, der kræver det største mod. Helt derind, hvor maddikerne bor. Helt derind, 
hvor undskyldningerne slipper op, og man bare er nødt til at tage det fulde og abso-
lutte ansvar for det rod, som findes der. Helt derind, hvor skjulte minder og uopfyldte 
længsler holder drømmen i live. Derind, hvor svarene på livets helt store spørgsmål 
hviler. Roligt afventende den stund i livet, hvor du konfronteres med dit værste mare-
ridt. Enten fordi du mister en elsket, eller bliver syg, går konkurs, bliver skilt, mister et 
barn – eller hvad det nu er for en livsbegivenhed, der skal til for at vække dig.

Når det sker, rejser de fundamentale spørgsmål sig op på bagbenene og afkræver 
dig et svar. Det er de klassiske eksistentielle spørgsmål om døden, friheden, menings-
løsheden og ensomheden. Den form for radikal selværlighed er for mig den ypperste 
menneskelighed. Det er der, vores mod bliver sat på prøve. Det er den ultimative sår-
barhed. Det er, når vores ego står ansigt til ansigt med sjælen. For en ting er at svigte 
eller fejle professionelt eller i kærligheden eller i forældreskabet. Men at svigte eller 

RADIKAL 
(SELV)ÆRLIGHED
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fejle med sig selv. Det er ubærligt. Det er 
dødeligt. 

Så derfor finder vi alle mulige måder at 
undgå den vished på. Vi producerer flere 
resultater, går på flere kurser for at udvikle 
os selv (som regel væk fra vores rå, autenti-
ske selv, vel at mærke), vi får flere børn, nyt 
køkken, tager på skiferie, får os en affære. 
Kort sagt, alverdens krumspring for at 
undgå den dybeste af alle selvrefleksioner. 
Alverdens krumspring for at holde fast i en 
illusion, om hvem og hvad vi er.

Og hvis du synes, det lyder højtflyvende 
eller usandsynligt, vil jeg bare stille dig et 
meget simpelt spørgsmål: Hvem er du, når du skræller dine roller, dine 
kompetencer, dine kvaliteter, dine drømme, din frygt bort? Hvem er 
du, strippet for den identitet, du bærer rundt på i dagligdagen, og som 
begynder med et navn, et cpr-nummer, en nationalitet, en titel, en fag-
lighed, en politisk orientering, et sæt relationer og så videre? Hvem er 
du så? Når der ikke er andet tilbage end selve din essens? Når der ikke 
er andet tilbage end meningen med dig, tanken med dig, ideen med dig. 
Hvem er du så? Hvad er du så? Hvis du nemt kan svare på dette spørgs-
mål, kan du springe dette kapitel (og en lang række besværlige filosofiske, 
eksistentielle og psykologiske udfordringer) over.

Men selv om vi har kapaciteten til at kende os selv, hvorfor så udsætte 
sig selv for den lidelse? Meget enkelt. Fordi jo bedre du kender de uoply-
ste rum i dig selv, desto mindre kan du overraskes, desto mindre proji-
cerer du dine egne tanker, følelser, længsler, behov over på andre, desto 
mindre behøver du at skjule dig selv – over for dig selv eller andre. Lær at 
acceptere at kompleksitet, uklarhed og ambivalens er en del af din indre 
mekanik. I hvert fald lige nu. At du er et menneske med indre skønhed 
og rædsler, med heltemod og kujoneri, med kærlighed og had. Og at det 
alt sammen er, som det er. Hverken mere, hverken mindre. Og lige nu.

Det er tragisk at møde mennesker, som ikke har taget rejsen ind i sig 
selv, men balancerer på overfladen af en delvist adopteret identitet. Men-
nesker, som har fralagt sig ejerskabet og forpligtigelsen over for deres 
grundværdier og selve deres væsen. Som har undladt at tage stilling til 

egne værdier, drivkræfter og mål i livet. Det er et så eklatant spild af liv. Et 
robotliv, et automatisk liv.

Den form for ikke-autenticitet – det vil sige, når et menneske ikke 
handler ud fra en dyb indre kerne, men ud fra ydre forhold – oplever 
du, når du sidder over for et menneske, der enten underholder dig gen-
nem historiefortælling, viser et ekstremt højt energiniveau eller påtaget 
munterhed, og hvor du til trods for samtale ikke har nogen oplevelse af 
at kunne ”mærke” den anden person. Hvor du sidder tilbage med en for-
nemmelse af, at han eller hun slet ikke har kontakt med dig. Mødet med 
inautenticitet – med mennesker, der ikke har taget rejsen ind i sig selv – 
efterlader os med en smag af aske, en tør oplevelse, en hul fornemmelse. 
Som at have talt med et spøgelse, med et system, en maskine.

Selvindsigtens software og barrierer  
I min erfaring er der kun to forklaringer på, hvorfor mange viger tilbage 
fra at kende sig selv. I dybden. Hvorfor de undgår selvkonfrontationen:

Den første årsag er ønsket, måske endda behovet, for at holde fast i 
noget relativt stabilt i en kaotisk, uforudsigelig og ikke altid helt venlig 
verden. Ideen om, at jeg i det mindste eksisterer som en ret konstant stør-
relse, uanset hvad der sker. At jeg kan trøste, berolige, forsikre mig selv 
som meningsskabende individ i en meningsløs verden. At jeg er. Og at 
jeg bliver ved med at være, indtil jeg ikke er mere. Det er rart. Forudsige-
ligt. Jeg ved jo, hvordan jeg reagerer på forskellige ting, jeg kender mine 
holdninger, ved hvad jeg kan og ikke kan. Trygt.

Den anden forklaring skal søges i de grundantagelser, vi har slæbt med 
fra vores tidligere oplevelser i livet. De ideer og antagelser om, hvad der 
skulle til, for at vi er elskede, ønskede, gode nok. Eller hvad der nu har 
været på spil for os i barndommen. Som voksne har vi internaliseret de 
værdier, holdninger og adfærdsnormer, som vigtige voksne – oftest vo-
res forældre – indpodede os. Personligt er jeg vokset op med borgerlige 
dyder og spejderværdier og skal som voksen – til trods for et halvt liv på 
puden – virkeligt anstrenge mig for at lyve, stjæle, snyde. For sjovs skyld. 
Hvilket er en afgørende kompetence at have, hvis man virkeligt ønsker 
at dykke ned i kunstens ikke altid fuldt oplyste verden. Det er ikke let 
tilgængeligt optioner for mig med mit indre værdisæt: for sådan er jeg jo 
ikke …  

Den form for radikal 
selværlighed er for 
mig den ypperste 

menneskelighed. Det 
er der, vores mod bliver 

sat på prøve. Det er den 
ultimative sårbarhed. 
Det er, når vores ego 

står ansigt til ansigt med 
sjælen. 
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Så den anden klassiske grund til at vi ikke ønsker at kende de mindre 
belyste sider af os selv, er at det kunne stride rigtigt meget imod de nor-
mer, værdier og så videre, vi med fortidens hjælp har defineret som afgø-
rende for, om vi er, som vi skal være. Risikoen for at blive overrasket er 
til stede.

Det er ret fristende at lade være med at tage den rejse. At forblive på 
et overfladisk niveau livet igennem. For selv om vi ganske vist har den 
mentale kapacitet til selvindsigt – vi har softwaren så at sige – så kræver 
det mod at foretage den faktiske rejse ind til autenticiteten. De fleste le-
ver i nogen grad i uoverensstemmelse med deres indre stemme og ind 
imellem bliver vi alle ofre for selvbedrag. Enten fordi det simpelthen er 
for smerteligt at indrømme tingenes sande tilstand, eller fordi vores per-
sonlighed har flyttet sig, uden at selvbilledet så at sige er fulgt med. Det 
er fint nok. Det er menneskeligt. Det bliver først kritisk, hvis vi lever i et 
konstant selvbedrag. Hvis vores gerninger, valg og holdninger altid stri-
der imod eller fuldstændig overdøver vores indre stemme. Dét er nemlig 
livsfornægtende. Ærgerligt nok, så er udtalt selvbedrag slet ikke så ual-
mindeligt.

Så hvis du kan finde modet, kan jeg anbefale en livsstil, der tager afsæt 
i radikal (indre!) ærlighed. Så vidt det er muligt. Der er frihed forbundet 
hermed. Frihed til at opleve livet som en ydre virkelighed, uden at skulle 
fortolke det gennem et indre filter af forskønnende eller forgrimmende 
kvaliteter. Radikal selværlighed giver dig muligheden for at adskille, 
hvad der er din selvopfattelse, og hvad der er den mere objektive virke-
lighed. For eksempel din tendens til at tro det bedste om andre, versus 
hendes eller hans faktuelle overdrivelse.

Så mange forskellige jeger  
Men hvad er det for et jeg, vi skal lære at kende? Er det jeget i en given 
rollen? For eksempel som mor eller leder. Er det jeget som en samling 
personlighedstræk? Er det et oplevet, ordløs jeg? Eller eksisterer der slet 
ikke noget jeg, der er værd at holde fast i?

Som du sidder her og læser dette, er din oplevelse af, at det er dig, der 
læser, ikke udfordret. Men prøv lige at stoppe op engang og spørg dig selv, 
hvem dette jeg er? Hvem er det jeg, der læser?

De fleste af os bevæger os gennem livet med en relativt stabil fornem-
melse af, hvem vi er. Vi vågner om morgenen, drikker kaffen, bevæger 

os ud af døren, ind i bilen og forholder os derefter resten af dagen til an-
dre mennesker, begivenheder, oplevelser, sanseindtryk og så videre, som 
om vi var en stabil klump af jeg-hed. Dette er mig, derude er verden. Når 
verden gør sådan, reagerer jeg sådan. Når jeg gør sådan, reagerer verden 
sådan. En konstant interaktion mellem det jeg, du tror, du er – og resten 
af verden. Mig mod verden. Mig med verden.

Og sådan går det fint nok og upåagtet hen i en stor del af livet. For de 
fleste. Indtil skilsmissen truer, et barn bliver sygt, virksomheden kom-
mer i problemer. Kort sagt, indtil livet driller. Så er det, vi ligger der tid-
ligt om morgenen, før daggry, i den mørkeste ensomhed og spørger os 
selv: ”Hvem er jeg?” Det uudgrundelige spørgsmål, som alle reflekte-
rende mennesker stiller sig selv på forskellige tidspunkter i livet. Og når 
vi stiller det i livets kriser, er det sjældent et favorabelt svar, der dukker op. 
Med mindre vi kommer så langt ud, at der kun er selve den menneskelige 
essens tilbage. At det kun er livet selv, vi kan kalde vores. Når børn dør 
eller kærligheden forsvinder, når vores identitet udfordres, når sygdom-
men hærger os, når vi mister vores tro, vores mening, vores betydning. I 
disse sjælens mørke stunder kan vi komme helt derud, hvor alt er mistet, 
og kun åndedrættet og blodets puls er tilbage.

TANKER OM SELVINDSIGT OG -ACCEPT

”Informationssamfundet har givet individet uanede muligheder, men eksponerer 
os samtidig for en næsten uendelig strøm af uforudsigelige og ofte smertelige 
forandringer.
Vores evne til at håndtere de mange forandringer uden at knække som mennesker 
afhænger i høj grad af vores evne til ærligt at forstå og acceptere os selv. 
Ingen kan med sandhed sige, at det er en nem sag. Vi kæmper alle med vores 
indgroede trang til at fornægte vores egen rolle, når skilsmisser, fyringer eller 
andre svære forandringer rammer os. 
Ingen tvivl om, at jo bedre vi kender os selv, desto mindre behøver vi at frygte 
overraskelser fra den kant. Hvis vi kender og accepterer os selv, er der en større 
robusthed over for livets mange forandringer.”

– Arne Ullum, mediedirektør, Søndagsavisen



146 147

stabile. Det er alle de forestillinger, vi bygger op om os selv og som både 
beskytter og hæmmer. Ganske som et forsvarsværk.

Hvis jeg for eksempel har en forestilling – baseret på de erfaringer, li-
vet har givet mig – om at jeg er initiativrig, progressiv og fremsynet, så 
defineres mit råderum derfra. Det vil sige, at uanset hvilken situation jeg 
kommer i, tvinges jeg til at være initiativrig, progressiv og fremsynet, el-
lers lever jeg ikke op til mine egne forestillinger, til min egen selvopfat-
telse. Og hvad så? Bliver jeg så tvunget til at revidere en mangeårig jeg-
fornemmelse? Ikke godt. Så uagtet om det ville have været smartere i den 
givne situation at være lidt mere konservativ, tilbageholdende og forsig-
tig, så strider det så meget med min selvopfattelse, at jeg ikke kan være 
det. Jeg er blevet et produkt at mine egne forestillinger. Jeg begrænses af 
de labels, jeg har sat på mig selv. Jeg vælger at beskytte min selvopfattelse, 
frem for at gøre det smarte i situationen.

Uanset hvordan, vi fortolker selvopfattelse og identitet, så præger det 
vores måde at leve på. Vores selvopfattelse definerer det rum af handle-
muligheder, vi kan få øje på. Der er ting, jeg simpelthen ikke kan gøre, 
hvis jeg skal fastholde og beskytte min selvopfattelse. Og der er andre 
ting, jeg simpelthen er nødt til at gøre, hvis jeg skal kunne se mig selv i 
øjnene.

Så – lidt karikeret sagt – er vores liv kortlagt ud fra den identitet, vi 
bilder os ind at have. Vores bane er fastlåst, den frie vilje er begrænset af 
og til det, vi tror vi er. Og alene af den grund er det værd at vide hvem og 
hvad, du er. Hvem dette jeg er, der faktisk lever dit liv. Men hvad består 
dette jeg af? Hvordan kan vi kategorisere det? Lad os undersøge et par 
forskellige forklaringer:

Jeget som rolle  
I meget gamle dage var mennesker langt mere forbundne og identificeret 
med deres rolle. Manden var læge Mads Albertsen og hustruen var fru 
Mads Albertsen. Det var i de stabile tider, hvor ting, roller, forestillinger 
holdt lidt længere, end de gør i dag. En given rolle havde visse indbyg-
gede kvaliteter, og det forventedes, at man holdt sig inden for sin rolle. 
Skomager bliv ved din læst!

I dag er rollebegrebet noget løsere. Men ikke desto mindre har vi nogle 
helt faste ideer om forskellige roller. Og jo mere højtprofileret og kendt 
en given rolle er, desto vanskeligere er det for mennesket bag rollen at 
være en flydende, omskiftelig person. For eksempel kæmper mange le-

Helt fundamentalt for vores væren i verden, for vores ageren, for den 
måde, vi oplever og fortolker livet på – er vores selvopfattelse. ”Hvem er 
jeg?”, ”Hvad er jeg?”, ”Er jeg summen af mine handlinger, produktet af 
mine erfaringer?” ”Er jeg noget forskelligt for forskellige mennesker?”, 

”Er jeg noget forskelligt gennem tiden?”, ”Kunne jeg have været noget 
andet end den, jeg er?”, ”Kunne jeg have været en anden end den, jeg 
er?”, ”Er jeg en anden?”

Den vesterlandske psykologi har været og er meget optaget af iden-
titetsbegrebet. Og i de senere år, har den almene interesse eskaleret til 
en form for narcissistisk selviscenesættelse, der materialiserer sig i et 
ubærligt begær efter at blive set. Vi oplever det som en enorm interesse 
for personlighedstest af enhver art: sæt krydser, og lær hvem du er! Eller 
som talentløs optræden for åben skærm dikteret af en infantil tro på, at 
alt, hvad jeg fremkalder og skaber har, enestående og bred appel. Eller 
som individualisering i tøj og frisure eller tatovering af mit eget navn på 
underarmen. Måske lidt indhyllet i runernes mystik eller kalligrafiens 
skønskrift. Me, myself, I. En religiøs forgudelse af mig, mit ego og den, 
jeg tror, jeg er.

Så det interessante er, hvordan vi identificerer os med identiteten? Er 
jeg mine relationer, mine besiddelser, mine kompetencer, mine drømme, 
mine oplevelser. Er jeg en stabil størrelse eller fuldstændig flydende? Jo 
mere fast og uforanderlig jeg har defineret min identitet til at være, desto 
vanskeligere bliver det for mig at tage indtryk ind, der ikke understøtter 
min jegopfattelse, desto vanskeligere er det for mig at handle udenfor det 
felt, der er defineret af min selvopfattelse, 
desto mindre plads er der i livet. 

En kvinde, der opfatter sig selv som fag-
lig kompetent og fejlfri – vil aldrig være i 
stand til at prioritere sin indsats efter op-
gavernes vigtighed. Hun vil altid skulle 
løse hver og en af dem perfekt, uanset om de mere eller mindre væsent-
lige. Og en mand, der ser sig selv som vinder, og som har kørt en lige, 
opadstigende karrierelinje, indtil han pludselig afskediges, er nødt til at 
finde eksterne forklaringer på fyringen og har derfor svært ved at lære 
af situationen. Eller sagt på en anden måde: Fordi vi bliver skræmt over 
livets og vores egen forgængelighed, skaber vi falske (men betryggende) 
forudsætninger for vores egen eksistens, som vi så gemmer os bag. Det er 
det, vi kalder jeget, og som er de tanker, følelser, erfaringer som, vi tror, er 

det interessante er, 
hvordan vi identificerer os 

med identiteten?
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dere for at få lov til at være sig selv i rollen som leder, fordi vi stadig har 
nogle helt forældede ideer, om hvad det indebærer at være leder. Hvor-
dan lederen altid har overblik, overskud, kan holde sine personlige fø-
lelser ude af spillet og i det hele taget er mere robust og upåvirkelig end 
medarbejderne. Det giver især blandt den ældre generation ledere indi-
mellem nogle forkrampede, karikerede, bøse profiler.

Jeget som personlighed  
Den individbaserede psykologi, som blandt andet knytter sig til Freud, 
Jung og den eksistentielle psykologi, fremhæver den betydning, vores in-
dre konflikter har i at forme vores identitet. Disse konflikter kan bestå af 
kampen mellem forskellige dele af personligheden, som id og superego, 
eller som den eksistentielle psykologis tro på at vores identitet er formet 
af den måde, hvorpå vi forholder os til livets forudsætninger. Hvis vi for 
eksempel vælger (på et mere eller mindre bevidst niveau) at flygte fra vis-
heden, om at vi en dag skal dø, eller hvis vi ikke vil se i øjnene, at vi aldrig 
kan finde det ultimative fællesskab, men altid – på et eller andet plan – er 
alene, er vi nødt til at forme nogle mentale antagelser, der beskytter os 
mod den slags viden. Vi vælger måske at tro på en meningsgivende gud 
eller sørger for altid at have en romantisk affære inden for rækkevidde, 
eller vi går efter betydningsfulde poster i erhvervslivet.

De valg, vi træffer, og de mentale konstruktioner, vi laver, for at hånd-
tere livets uomgængelige sandheder, former os som mennesker. Jeget 
som personlighed opstår dermed i kampen med disse indbyggede kon-
flikter. Enten i massiv fornægtelse eller begrænset fornægtelse, men helt 
sikkert med visse sider af os selv eller livet, som vi har svært ved at accep-
tere. Og det er disse undertrykte sider af vores egen personlighed, der så 
kan spille forskellige puds med os, og som jeg altså så gerne vil have dig 
til at se på. Sådan rigtigt.

Jeget som personlighed er således ideen om, at vi definerer vores jeg 
som en stabil kerne, der går igen fra situation til situation, fra relation til 
relation. Visse træk i vores personlighed er medfødt, andre træk er til-
lærte gennem de oplevelser, vi har haft og måden, vi har forholdt os til 
indre psykologiske konflikter på.

Jeget som situationsbestemt  
På den anden side har vi den moderne socialkonstruktivistiske vestlige 
psykologi, der – sat lidt på spidsen – ikke mener, vi har nogen stabil kerne, 

men at vi faktisk ændrer os fra situation til situation. Her defineres vo-
res identitet som skabt i relationen med andre mennesker, i relation med 
verden, i relation med vores oplevelser. Vi er altså ikke noget i os selv, 
men bliver først til noget i mødet med verden. Vores adfærd er betinget 
af den sociale kontekst, vi optræder i. Denne tænkning har genklang i 
den buddhistiske psykologi, der ikke anerkender eksistensen af et stabilt 
selv, men fremhæver jeget som et stadigt foranderligt produkt i mødet 
mellem bevidstheden og virkeligheden.

Der er en udbredt misforståelse omkring buddhismens forhold til 
selvet eller jeget. Ofte fremstilles det, som om buddhister tilstræber en 
uselviskhed, en egofri tilstand. Men det er faktisk ikke tilfældet, for selv 
forsøget på at opnå ”ikke-selv” ved at tilsidesætte egne behov på marty-
risk vis definerer jo netop et andet type jeg, nemlig et selvopofrende jeg.

Jeget som situationsbestemt, det vil sige et nyt jeg, der opstår spritnyt 
hver nu. Øjeblik på øjeblik. Igen og igen. Flydende og bevægelig i respons 
til den verden, vi møder, de oplevelser, vi har, de relationer, vi er i. Den 
type bevægeligt jeg bliver ikke et fængsel af fastlåste ideer om hvem og 
hvad, du er, og dermed hæmmende for alternative reaktioner. Men der er 
også mindre traditionel beskyttelse at hente. Typisk beskytter vi os mod 
at skulle forholde os frisk og nyt og uforudindtaget til livet ved at holde 
fast i vores selvopfattelse og livsopfattelse. Det betyder, at du ikke behø-
ver at se på dig selv eller på livet med nye øjne hele tiden, men kan slappe 
lidt af i en ellers alt for kaotisk verden på den måde. 

Det er så fristende at holde fast i det kendte, i den identitet, der måske 
har tjent dig godt i mange år. Men – det er ikke en farbar strategi i det 
lange løb. Før eller senere møder du en dæmon på vejen, eller en engel for 
den sags skyld – og står over for valget mellem at opleve det menneske 
eller den oplevelse, fuldt og rigt, som det eller den er lige nu, eller agere 
ud fra din gamle opfattelse af dig selv. Du ved, hvordan vores forældre 
aldrig synes at forandre sig (på godt eller ondt). Det er præcist fastlåste 
selvopfattelser, der er på spil her: din og deres. 

Det oplevede jeg  
Den type jeg, vi har undersøgt indtil nu, har en vis akademisk karakter. 
Det er en teoretisk, analytisk øvelse at definere jeget og vores identitet. 
Noget helt andet sker, hvis du sætter dig for at opleve jeget. det vil sige at 
finde det, lokalisere det i dit sind eller din krop, eller hvor du nu antager, 
det er. Hvis du mediterer, vil jeg opfordre dig til at sætte en meditation af 
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for at undersøge jeget. Og ellers, hvis du ikke mediterer, så blot sid med 
lukkede øjne, uforstyrret, og gå på jagt. Led efter dit jeg. Ikke som en tan-
kemæssig konstruktion, ikke som et billede, en lyd, en tale. Men som en 
oplevelse. Slet og ret. En mærken. Spørg dig selv hvem, der tænker, hvad, 
der er på jagt, hvem, der sidder her? Undersøg, led, mærk efter, om du 
kan få en oplevelse af, hvad eller hvor eller hvordan dit jeg er.

Bevidsthedsvidnet – et øje i det høje  
Metoden til radikal selværlighed er enkel. Du begynder blot at være 
opmærksom på dine indre reaktioner på ydre eller indre begivenheder. 
Det vil sige, vænner dig til i stadigt stigende grad at lade en del af din op-
mærksomhed være beskæftiget med en slags indre observation, en indre 
overvågning. Ikke som kontrolfunktion, ikke for at kunne ændre nega-
tive tanker til positive. Ikke for at censurere den slags følelser, som du 
ikke synes er passende for, hvem du nu end er – eller mener du er – men 
for at lære dine reaktionsmønstre at kende.

Som et hjælpemiddel kan du bruge bevidsthedsvidnet, eller meta-
kognition som det hedder i den officielle lingo. Det er nogle mentale 
processer, der gør det muligt for os (voksne) mennesker at vide, hvad vi 
gør, hvad vi tænker, hvad vi føler og så videre. Det er netop den del af 
hjernens software, som vi træner i mindfulness-praksis. Men jeg kalder 
det nu altså for bevidsthedsvidnet. Synes ligesom det gør det lidt mindre 
klinisk. 

Bevidsthedsvidnet er den del af din be-
vidsthed, der observerer sanseindtryk og 
hvilke tanker, der flyder gennem dit sind, 
hvilke følelser, der stryger gennem krop-
pen på dig, og hvordan du handler og rea-
gerer. Forestil dig, at din bevidsthed ope-
rerer på to planer: Det forreste plan er fordybet i de forhåndenværende 
tanker, følelser og reaktioner, mens det bagerste plan, bevidsthedsvidnet, 
holder øje med, hvad der foregår. Det er ikke den analytiske intelligens, 
som du bruger til at observere, hvad der sker omkring dig, men den del 
af din bevidsthed, der observerer selve den måde, du reagerer på omgi-
velser og hændelser. 

Bevidsthedsvidnet fortolker ikke. Det er neutralt både i forhold til 
dine sejre og dine nederlag. Det har ikke nogen holdning til tingene, sy-

nes ikke de er gode eller dårlige – observerer blot. Det er konstaterende, 
ikke fordømmende. Da vidnet allerede er en del af din bevidsthed, har du 
det med dig overalt hele tiden. I bilen, under en samtale, under et møde, 
om natten, når du ikke kan sove ... Og det kan være ret underholdende, 
hvis du giver dig hen til det og slipper selvhøjtideligheden en anelse. 

Bevidsthedsvidnet hjælper dig med at lære dine tanker at kende og 
dermed opleve, hvordan de former din virkelighedsopfattelse, dine fø-
lelser og din adfærd. Når vi kender vores tankemønstre, er det nemmere 
at bryde automatiske reaktioner og negative mønstre. Det betyder, at du 
er nødt til at acceptere, uanset hvad der dukker op. Neutralt, uden ønske 
om at ændre på det. 

Væn dig til, hele tiden, ubønhørligt, at registrere både de tanker og fø-
lelser, der opstår som konsekvens af noget, en anden har sagt eller gjort, 
men også de motiver, behov og forventninger, der ligger til grund for det, 
du selv siger og gør. For eksempel:

• Jeg bliver irriteret over hans gentagelser, og det gør mig kort for 
hovedet.

• Jeg er utålmodig og presser mine synspunkter igennem.
• Jeg taler hurtigt, fordi jeg er bange for, at han ikke tager mig alvor-

ligt.
• Jeg kan ikke bære hans smerte – derfor kommer jeg med løsnings-

forslag.
• Jeg har lyst til vende om og køre hjem i stedet for at skulle mærke 

præstationsangsten.
• Det føles som et nederlag at skulle give hende ret, så jeg bliver ved 

med at argumentere.
• Jeg ville ønske, jeg kunne reparere hans liv; jeg føler mig magtes-

løs.

Efter et stykke tid vil du erfare, at ting gentager sig. Dine motiver er ikke 
mangfoldige, men faktisk relativt få. Det kan for eksempel være ønsket 
om kontrol eller anerkendelse eller at være i fred. Dine reaktionsmønstre 
er begrænsede til nogle få favoritter, for eksempel at du er mere aggres-
siv, end situationen tilskriver, fordi du reagerer følelsesmæssigt på den. 
Eller du trækker dig, hvis du mærker at du står alene i situationen. Eller 
du rationaliserer, forklarer, argumenterer en hvid kat sort – både over for 
dig selv og andre.

Bevidsthedsvidnet 
fortolker ikke. Det er 

neutralt både i forhold til 
dine sejre og dine nederlag.
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Når du har trænet og anvendt dit bevidsthedsvidne et stykke tid, og 
det begynder at blive tydeligt hvilke motiver, der driver dig, og hvilke 
reaktionsmønstre du favoriserer, så får du pludselig mulighed for at kom-
pensere for dette i en given situation. Hvis du for eksempel har erkendt, 
at du har tilbøjelighed til at rationalisere, når du konfronteres med noget, 
du ikke bryder dig om at høre, så kan du nu vælge blot at registrere det 
faktum: ”Jeg kan mærke behovet for at rationalisere”. Men uden at skulle 
gøre det, uden at trætte dig selv og andre med at rationalisere livet ud af 
situationen. Du har nu muligheden for at vælge, om du vil reagere eller 
ej. Den mulighed er frihed. I modsætning til halvbevidste, automatiske 
reaktioner.

Det gælder om at blive i smerten, der hvor det ikke er behageligt at se 
sig selv – fordi det netop er der, lyset tændes. Jo modigere du er, jo mere 
villig du er til at se dig selv med halvskaldet isse eller appelsinhud, desto 
mere fri er du. Og som tillægsgevinst bliver du sandsynligvis et meget 
behageligere menneske at være sammen med. Hvis det altså betyder no-
get for dig.

“There is a crack, a crack in everything 
That’s how the light gets in.”

– Leonard Cohen fra “Anthem” 



154 155

“There is nothing more exquisite in life
 than being able to earn your living 
doing what you love 
(that, and being capable of love).”

– Jane Fonda fra “My Life So Far”

Dharma er et sanskritbegreb, vi finder i forskellige buddhistiske og hin-
duistiske traditioner, hvor det faktisk kan betyde en række meget forskel-
lige ting, der ikke lige umiddelbart har noget med hinanden at gøre. Men 
som jeg fortolker disse mange forskellige betydninger, synes der dog at 
løbe en rød tråd, som man – med en del god vilje – kan kalde: det rette.

Dharma kan betyde Buddhas lære eller den vej, en mand (det var, før 
kvinder gik nogen steder) må gå. Og det er den sidste betydning, vi un-
dersøger i dette kapitel. For begge køn. Dharma er ideen om, at du har en 
opgave. Og at den opgave falder i et felt, der er defineret af dine talenter 
og af verdens behov. Et eller andet sted mødes du og verden. Og det, du 
har at give, er præcist dette: din dharma. Det er det, du gør bedst. Det er 
det, du nyder mest. Det er præcist det, du kan lære verden.

Vi er vant til at tale om visioner og missioner i virksomheder, orga-
nisationer, politiske partier, afdelinger, team, kontorer, skoleklasser, fri-
tidsforeninger, og så videre, 
hvilket ofte ender med me-
ningsløse kompromiser, som 
ingen alligevel har glæde af. 
Dels fordi formuleringerne 
oftest ligner hinanden (vi øn-
sker at være det bedste til x, y, 
z – vi er den foretrukne partner inden for x, y, z – vi sætter dagsordenen 
inden x, y, z – vi skaber fremtiden). Men også fordi den type terminologi 
oftest er meningsløs på individuelt niveau: Hvad er det lige jeg skal gøre 
for at skabe fremtiden? Hvordan skal jeg svare på mine mails for at sætte 
dagsordenen? Hvordan skal jeg håndtere mine kunder for at blive den 
foretrukne partner? Alt, alt for ofte er visioner smukke, men uvedkom-

din dharma. Det er det, du 
gør bedst. Det er det, du 

nyder mest. Det er præcist 
det, du kan lære verden.

DHARMA – DET, 
DU ER SAT I 
VERDEN FOR AT 
GØRE
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mende for såvel kunder som medarbejdere – fordi de netop ikke er relate-
ret til det enkelte menneske.

Din dharma, derimod, handler om dig. Dit bidrag til fællesskabet. 
Det, som netop du kan gøre bedre end andre. Og det er værd at finde og 
formulere din dharma af præcis samme grund som virksomheder og or-
ganisationer finder og formulerer deres vision: for at samle, fokusere og 
prioritere. For at bruge dit talent, din energi, din lyst og dit ego på den 
rigtige måde.

Nedenfor kan du se, hvordan nogle af vores mindful leadership®-
deltagere fortolker dharma:

Valgmulighederne i det professionelle liv er uendelige. Der er mange jobs, 
mange uddannelsesmuligheder. Du kan være freelance eller lønmodta-
ger, iværksætter eller ansat i de helt store organisationer. Du kan skifte 
virksomhed og branche og fag adskillige gange i din karriere. Måske det 
går godt. Måske du nyder det. Måske ikke.

Dharma er ikke så tæt knyttet til, hvilken branche du er i. Hvilket or-
ganisatorisk niveau du opererer på. Hvilket fag du har. Dharma er det, 

DHARMABERETNINGER FRA DET VIRKELIGE LIV

”At få mulighed for, med støtte fra indsigtsfulde mennesker, at gå på opdagelse 
efter min dharma – hvem ER jeg? hvorfor ER jeg? – har været fantastisk. Det har 
været en koncentreret indsprøjtning af selvtillid og selvværd, som har gjort, at jeg 
kan leve mit liv endnu mere autentisk uden at skulle tænke over andres reaktioner 
og domme, for nu har jeg fået manifesteret, at der er en mening med, at jeg ER.

Jeg vil forsøge at forklare, hvad min dharma er, ved at referere, hvordan en 
af mine kolleger fra Mindfulnessforløbet beskrev det: ”Du er hanelefanten, der 
beskytter flokken, den sølvgrå hangorilla, der går i kamp for flokken og ørnen, der 
ser muligheder og farer for sine unger.”

Bortset fra at have fået børn og børnebørn har det, at få lov til at opleve andre 
mennesker blive bedre udgaver af sig selv, været min store motor, og lykkeligvis 
har det været tilfældet både i min tid i fodboldverdenen og HR-verdenen.
Jeg er stolt, men stadig langt fra mål, der er meget, der skal gøres, meget der skal 
nås.”

– Knud Herbert Sørensen, HR direktør, Middelfart Sparekasse

”For mig betyder dharma, at der er en mening med, at jeg er til stede i min 
tilværelse. Det er lidt ligesom Søren Kierkegaard skriver: ”Hvad er sandhed andet 
end en leven for en ide”.

Hvad er tilværelsen, hvis ikke der skulle være en ide med den? Jeg er ikke 
sikker på, at jeg har fundet min dharma endnu, men begrebet har gjort mig 
opmærksom på vigtigheden af at have en mening med tilværelsen – og nu er jeg i 
gang med at lede!”

   – Henrik Tams Gildberg, major i hæren

”Dharma er min personlige vej til harmoni, som definerer min mission. Min opskrift 
til at være ’jeg’ i balance. Jeg har arbejdet på at finde frem til min selvforståelse i 
over et årti, og vil fortsætte. 

Jeg næres af at opleve simple ting og mennesker i dybde, med enkelthed, 
nøgenhed, reelhed på en etisk måde. Jeg næres af variation og skønhed, af viden, 
af at lære komplekse mønstre at kende og koge dem ned til noget simpelt. Det 
glæder mig at bygge velfungerende systemer, og jeg fungerer selv bedst, hvis 
andre også er i harmoni, og hvis jeg kan bidrage til deres oplysning. Derfor er min 
harmoni og prosperitet forbundet til alle andres. 

Min dharma er derfor at berige, hvis beriges kan, på rette tid, med minimal 
interferens og effort, og ved sandt at tænke på den anden. Min dharma er under 
revision, hver dag.”

   – Juan Farré, administrerende direktør, Cortexia

”I en situation uden job, men med flere forskellige uddannelser bag mig, har jeg 
brugt megen tid på at tvivle og bekymre mig. Hvad har jeg lyst til, og hvor passer 
jeg ind? 

Mindfulness har vist mig, at der er en vej for os alle sammen. Vi har en vej, vi 
skal gå, og vi skal nok finde den en dag. Gennem meditation har jeg lært at gå ind 
i jagten på denne vej, denne ”dharma”, og det har virkelig været en stor oplevelse. 

Jeg var slet ikke klar over de ting, som dukkede op i mit sind, og det har givet 
mig en langt større selvindsigt. Det kommer blandt andet til udtryk i den måde, 
jeg søger jobs på nu. Jeg føler mig mere velafbalanceret og oplever en større ro. 
Jeg er begyndt at finde den rigtige vej.”

– Annemette Tvermoes
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du gør – der, hvor du nu er. Hvis din dharma handler om at konfrontere 
mennesker til deres bedste præstation, så er det muligt at gøre som team-
leder på McDonald’s og som CEO af Citybank. Ikke den store forskel, 
faktisk. Ud over skala og ego. Hvis din dharma handler om at finde nye 
løsninger på uløselige problemer, kan du gøre det hos den lokale cykel-
smed eller hos Novo. Ikke den store forskel. Det er nerven i det, du gør, vi 
leder efter. Nerven i det, du gør allerbedst.

Hvordan finder du din dharma?  
Det er ikke sådan lige at formulere sin dharma. Det tager tid. Men du 
kan lige så godt begynde nu ved at svare på nedenstående spørgsmål. På 
mindful leadership®-kurserne stiller vi den type spørgsmål, mens folk 
sidder i dyb meditation. Det giver naturligvis nogle helt andre svar end 
de rationelle ”venstrehjernesvar”. Det kan være lidt svært at gøre dette 
selv, medmindre du er rutineret i meditation. Så må du i stedet prøve at 
skabe en rolig og inspirerende situation, for eksempel, med musik, rød-
vin, eller hvad du nu skal bruge for at slippe lidt mere kreative kræfter fri. 
Og – vigtigst af alt – tage det første svar, der dukker op. Forsøg at undgå 
at ”tænke over det”. Det er netop de ubearbejdede, rå, spontane indtryk, 
vi er interesserede i, for de ligger tættere på din sjæl og dine intuitioner – 
end de rationelle, logiske svar.

Gradvist og hen ad vejen vil du begynder at finde ud af, hvad din 
dharma er. Noter svarene på spørgsmålene ind i en notesbog, og vend 
tilbage til dem med jævne mellemrum. Noter også, når du har haft sær-
ligt gode og særligt rædselsfulde professionelle oplevelser. Beskriv, hvad 
du har lavet de dage, hvor du kommer hjem og stadig har lysten og glæde 
i behold – og hvad du har lavet de dage, du kommer udslukt og forbrugt 
hjem. Beskriv den type mennesker, du mest holder af at arbejde sammen 
med, og hvem du ikke fungerer godt med. Brug tid på at observere dine 
egne reaktioner i dit professionelle liv og bliv gradvist klogere på, hvad 
du er sat i verden for at lave. Din dharma. God fornøjelse!

DHARMA-SPØRGSMÅL

•  Hvordan er du anderledes end andre?
•  Hvad er det allervigtigste for dig?
•  Hvordan var du som barn?
•  Hvilke karakter- og adfærdstræk får du positiv feedback på?
•  Hvad gør du bedre end andre?
•  I hvilke situationer er du oftest ”i flow”?  
•  Hvad er dit unikke talent?
•  Hvilket bidrag ønsker du at give verden?
•  Hvilke værdier vil du kæmpe for?
•  Hvilke valg har du nemt ved at træffe?
•  Hvad kan du lære andre?
•  Hvad har givet dig dine største succeser? (kompetencer, personlige træk og 

så videre)
•  Hvis du kun kunne sige én ting til verden, hvis du kun havde ét budskab – 

hvad ville det være?
•  Hvordan ønsker du at være?
•  Hvad har livet lært dig?
•  Hvordan har du ændret dig siden din ungdom?
•  Hvad står du for?
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Mindst mulig anstrengelse er et punkt mellem anstrengelse og slaphed, 
mellem kamp og flugt, mellem varme og kulde. I lige netop det punkt 
findes den optimale handling. Det er der, hvor du bruger mindst mulig 
anstrengelse. Du anstrenger dig. Men så lidt som muligt. Der, hvor dine 
kræfter, din mentale indsats, dit følelsesmæssige engagement – er fuld-
stændigt afpasset med situationens krav.  Der, hvor indsatsen matcher 
udbyttet. Det er, når vi får gjort det rigtige – på det rigtige tidspunkt. Og 
det føles rigtigt!

Virkeligheden er alt for ofte for alt for mange mennesker en stadig og 
konstant kamp. En oplevelse af at livet er et forhindringsløb, at travlhe-
den er konstant, at resultaterne varer alt for kort, at der er for meget spild, 
og at vi er alt, alt for trætte.

Ganske som med vores fysiske affald, alt det spild vi efterlader i hver-
dagen. De mange, mange poser vi slæber ud i skraldespanden eller stop-
per ned i skakten. En hel vanvittig mængde af ubrugelighed, der tilsy-
neladende er nødvendig, for at vi kan komme igennem vores praktiske 
hverdag. På samme måde forbruger vi sindssyge mængder personlig 
energi – uden at der kommer en tilsvarende værdi ud i den anden ende. 

Vi er som spyfluer i en flaske. Vi er så hektisk optagede af vores egen 
rundflyvning, at vi ikke opdager, at vi ikke kommer ud af stedet. 

”Danskere producerer mest affald i EU og genanvender på et gen-
nemsnitligt niveau. Affaldsdyngerne hober sig op i Europa – og ingen 
smider mere væk end danskerne. Det viser nye tal fra Eurostat. Hvert 
år producerer hver eneste dansker 802 kilo affald.”

– Jakob Lamme Zeuthen, miljøchef i Dansk Erhverv, 

Når et samfund er førende på affaldsmængder og ikke meget andet, er det 
tid at overveje vores indstilling og processer. Og da dette er en bog om 
individer, ikke om samfund, så lad os undersøge, hvordan du og jeg og vi 
kan bruge mindre energi og få lidt mere ud af det. Hver især.

Wu wei – rette indsats på rette tid  
Taoisterne har et begreb, der hedder Wu wei.  Det er ideen om en naturlig 
bevægelse i harmoni med universet, således at hvis du bevæger dig i takt 

MINDST MULIG 
ANSTRENGELSE
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med … og ikke slæber bagefter eller forsøger at forcere tingene – så har du 
en den form for kraft, der trækker på universets styrke. (Hvis det lyder for 
langhåret for dig, så tænk bare på, hvor nytteløst det er at stå og heppe på 
kartoflerne eller tvinge indlæring hos en gruppe kursister).

Det er, når du gør noget uden egentligt at være specielt bevidst, om 
at du gør det. Når krop, sind og omgivelser går op i en højere enhed, når 
anstrengelsen ophører, når du er i flow med det, der nu er. Når du holder 
op med at kontrollere, ville, intellektualisere og tillader intuitionen, fø-
lelserne, sansningen at tage over.

Wu wei er den handling der er spontan, naturlig og uden anstrengelse. 
Det er den adfærd, der stammer fra bevidstheden, om at vi er forbundne 
med andre og med universet. Wu wei er ikke motiveret af fornemmelsen 
af at være separat fra universet eller fra andre. Det er ikke passiv resigna-
tion eller fraværet af handling.

Wu wei er, når vi sanser vores omgivelser. Når vi kan tage informatio-
nerne ind og absorbere dem, når vi reagerer på de indtryk, vi modtager, 
spontant, naturligt, uden anstrengelse. Det er, når vi glemmer resultatet, 
og vi overgiver os til det, der er. Det er, når timingen er perfekt.

Det er dans, det er yoga, det er skiløb. Det er øjeblikke i livet, som vi 
husker. 

Det er, når du kører over Storebæltsbroen i ret god fart. Du er årvågen 
og ved præcist, hvor de andre biler er. Du ser solen glimte i et blåt bælt og 
mærker glæden røre sig i maven. Du kører let, uden at spænde i musk-
lerne, med en krop, der er smidig, vågen, klar. Du fornemmer bilens vilje 
smelte sammen med din egen. Du er bilen, du er kørslen, du er det blå 
bælt. 

Det er, når du går ind til en forhandling med en intention om at vinde 
sagen. Hvor det lykkes dig at parkere dit ego ved døren og forhandle med 
en modpart, der pludselig ophører med at være i opposition og i stedet 
bliver den naturlige anden halvdel af en ligning, der skal gå op. Ikke så du 
kommer ud med gevinsten – eller den anden gør det. Men således, at den 
rette løsning – er den rette løsning for jer begge.

Dette midterpunkt er hverken blødt eller hårdt, hverken tøset eller 
alfahan-agtig. Det er præcist som kirurgi, som en skarpsleben kniv, som 
et ur, der falder i slag.

OM BOKSNING, SURFING OG DESIGN I FLOW

Fra jeg blev teenager og en hel del år frem brugte jeg meget tid i den lokale 
bokseklub. Her lærte jeg for første gang begreber som disciplin, fokus og retning, 
og hvad man kunne bruge disse til. Senere, da jeg startede med windsurfing, 
lærte jeg, hvordan man taklede at komme ud igennem brændingen i en 
trediedagsstorm i de kaotiske forhold på Vejers Strand.

Fælles er, at for at få et positivt udbytte gælder det at kunne analysere hvad 
man er op imod, så man kan fokusere, sætte et mål og frem for alt, docere sin 
indsats således at man hele tiden har et kraftoverskud. Belønningen kan så 
komme under boksningen i form af en fornemmelse af lethed i ringene eller fire til 
fem timers sejlads i en nærmest ruslignende tilstand på lavt blodsukker i de store 
bølger på den anden side af brændingen.

Arbejdsrelateret bruger jeg grundliggende de samme teknikker når jeg skal 
komme op med en ny løsning inden for nogle snævre parametre, hvor alt allerede 
synes at være afprøvet og en inspireret løsning i sagens natur ikke er mulig at 
forcere. Jeg bestræber mig her på at sætte scenen og så lege en løsning frem 
i en slags fokuseret afslappethed i fuld sikkerhed om at hvis man stiller sig til 
rådighed så skal løsningen nok komme til en.

– Morten Voss, eksistentiel designer 

Den største barriere for at handle spontant, naturligt og uden anstren-
gelse – er ambition. Det er ambitionen, vi snubler over. Det er de forvent-
ninger vi stiller til os selv, til andre, til proces og til resultater, som står i 
vejen for at agere i flow. Det er når egoet kommer i vejen, og bevægelsens 
rigtighed, bliver erstattet af begæret efter et bestemt resultat. Det er når 
vi holder op med at være fuldt til stede i dette øjeblik, og hænger mentalt 
og følelsesmæssigt fast i et givet billede af fremtiden.

Men hvis vi formår at stoppe op, lande, være til stede, synkronisere 
krop og sind – så er der ikke behov for forventninger eller ambitioner, for 
så er nuet nok. Og så behøver vi ikke at gøre andet end at være med hvert 
øjeblik som det folder sig ud.

Jeg holder mange foredrag og er vel efterhånden, hvad man kan kalde 
en rutineret foredragsholder. Men selv om titlerne på mine foredrag og 
visse måder jeg forklarer tingene på, går igen – så er der ikke to foredrag 
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der er ens. For der er ikke to publikum, der er ens. Og jeg forsøger netop 
at fjerne mit eget ego, mine forventninger og ambitioner, når jeg træder 
ind på podiet. At tillade mødet med publikum at være forunderligt og 
frisk og inspirerende. Det er eneste måde, der kan komme noget levende 
ud af det på.

Og så har jeg den fantastiske fordel, at jeg starter hvert foredrag med 
en meditation, hvor jeg har nogle minutter til at mærke den stemning 
der er i lokalet. Længe nok til at samle skepsis, spænding, glæde og usik-
kerhed op – og så tilpasse min stil og indholdet dertil. Når flere hundrede 
mennesker sidder stille og forsøger at meditere, så sker der nogle helt 
enestående stemningsskift i et lokale. Stemningsskift, som man ikke 
ville fornemme så tydeligt, hvis der blev talt, underholdt og fortalt jokes. 

Myten om multitasking  
Du ved, hvordan vi kvinder i flere årtier har punktet vores mænd for ikke 
at kunne multitaske. Vi har joket (og ikke kun kærligt) med at hvis man 
taler til en mand, mens han vasker op, så holder han op med at vaske op.  

Multitasking er en af de ting, kvinder har bragt ind i erhvervslivet. Det 
er ideen om at kunne ”holde mange bolde i luften på en gang” – hvilket 
er noget af det mest idiotiske billede jeg kan forestille mig. Hvem, udover 
nogle få, der lever af at optræde i cirkus, har gavn af at holde mange bolde 
i luften på en gang? Underlig metafor. Multitasking betyder helt konkret, 
at vi udfører flere ting simultant. Og det baserer sig jo på en antagelse 
af, at det er en bedre udnyttelse af tiden. For fanden stå i at spilde tiden. 
Den er kort. Den skal udnyttes. Den skal fyldes ud. For hvad skal vi ellers 
stille op med den?

Nu er det værd at skelne mellem forskellige former for simultane 
handlinger. Det er ikke multitasking at køre bil, selv om vi foretager en 
række tilsyneladende samtidige handlinger med forskellige dele af krop-
pen. Den type simultane handlinger vi taler om her, er når vi skifter mel-
lem opgaverne. Går i gang med noget, men uden at gøre det færdigt, før 
vi fortsætter til noget andet.

Og helt intuitivt, uden den store matematiske mellemregning, er det 
jo logisk nok, at den opmærksomhed vi trækker ud af én opgave for at 
bringe den ind i en anden (for eksempel når vi stopper rapportskrivnin-
gen for lige at tjekke hvem mail plinget kom fra) – den opmærksomhed 

RESEARCH OM EFFEKTIVITETEN I MULTITASKING
 
”I gennemsnit bliver vi distraheret 11 minutter inde i en opgave, og det tager os 
op mod 25 minutter at genvinde fokus. Vores hjerne er ikke udviklet til at håndtere 
flere distraktioner samtidig. På en dag bliver vi afbrudt op mod syv gange i timen, 
hvilket svarer til 56 afbrydelser på en hvilken som helst dag. Og heraf er 80 
procent vel at mærke ikke væsentlige!”

– Victor M. González and Gloria Mark, School of Information and Computer 
Science University of California, Irvine (2004).

”Forskning har vist, at grunden til, at der er flere trafikulykker, når folk taler i mobiltelefon, 
skyldes, at hjernen ikke simultant kan være fuldt opmærksom til både den visuelle 
opgave, der er forbundet med at køre, og den auditive, der er involveret i at lytte.”

 – Professor Steven Yantis, Department of Psychology and Brain Sciences, 
John Hopkins University  (2005).

”En senere undersøgelse i forbindelse med mobiltelefon fandt desuden, at der 
sker flere ulykker når vi taler i mobiltelefon mens vi kører, end hvis vi taler med 
vores passagerer. Samtalen med passageren vil være i overensstemmelse med 
de trafikale forhold, mens mobilsamtalen mest handler om alt muligt andet end 
netop den trafik man kører i.”

– Frank A. Drews, Monisha Pasupathi, and David L. Strayer,  
University of Utah (2008)

”Overdreven brug af teknologi gør os dummere. Et studie viste at når vi afbryder 
det vi laver for at svare mails (hvilket mere end 60 procent af os gør), så falder 
vores IQ med 10 point, hvad der svarer til den dobbelte effekt at have røget 
marihuana – eller at have sprunget en nats søvn over.”

– Dr. Glenn Wilson, University of London (2005)

”Kun 2,5 procent af os har en helt særlig evne til at multi taske (og du er 
velkommen til at tro at det er dig). En studie gennemført i Utah viste at langt de 
fleste præsterede meget bedre på single tasking end på multitasking på nær, 
altså, 2,5 procent af deltagere, hvis præstationer var uændret, uanset om de 
lavede en eller flere ting samtidigt.”

– Jason M. Watson & David L. Strayer,  
Department of Psychology, University of Utah (2007)
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meget energi på – i stedet for bare at gøre det ene først og det andet bag-
efter. Nogle gange betyder det noget, i hvilken rækkefølge vi gør tingene 

– men ofte er det altså ligegyldigt.
Næste effektivitetstrick, hvor du kan snyde hjernen lidt, er ved at lave 

de ting, du ønsker at gøre i dagligdagen (for eksempel meditation eller 
løb) om til rutiner. Således at du netop ikke skal tage stilling. For hvis du 
først begynder at spørge dig selv, om du skal meditere i dag – så er der en 
overhængende fare for, at svaret bliver: Nej, jeg venter lige til i morgen. 
I hvert fald hvis du stadig er i de tidlige faser af din meditationskarriere. 
Men tandbørstningen, den tager du jo. Du stopper ikke op og spørger dig 
selv, om det er i dag, du skal børste tænder. Vel? Du gør det bare. Uden 
stillingtagen. Naturligt. Ikke-analytisk. Således.

Jo mere du øver dig i at gøre tingene just so – det vil sige uden over-
spring, uden spild, med økonomisering af kræfterne – desto større præ-
cision vil du opleve, der kommer i dine handlinger. Større chance for at 
få tingene i skabet i første hug. For eksempel kan jeg ikke huske at være 
blevet interviewet til radio eller tv (altså når det ikke var direkte), uden at 
journalisten sagde et eller andet om, at jeg var god til at ramme plet før-
ste gang. Ingen tvivl om, at jeg har trænet for at kunne det. Jeg har været 
mindst lige så slem – og sikkert værre – som andre til at sløse med mine 
ressourcer, til at overpræstere, overforberede, ombestemme mig, til at 
blive handlingsudfordret i ubeslutsomheden og så videre. Men gennem 
årene har jeg trænet mig til mentalt at kunne ignorere de mange, mange 
muligheder for ikke at gå den lige vej.

Hvordan får du mere ud af din indsats?  
Nedenfor er en række overvejelser, du kan gøre dig, hvis du ønsker at få 
mere ud af din indsats. Og som ofte med denne type selvrefleksioner er 
det gavnligt at gøre det med jævne mellemrum:

skal vi så at sige investere igen, for at komme tilbage ind i den første op-
gave. Så i hvert skifte mellem opgaver taber vi tid og ressourcer og energi.

Og det er ikke bare noget, jeg siger (selv om jeg faktisk er en af de stør-
ste multitaske-syndere). Født ind i familietraditionen, så at sige, med en 
mor, der kunne samtale, se tv, strikke og læse en bog – samtidigt. Eller i 
hvert fald lade som om).  Nu kan videnskaben faktisk dokumentere ad-
skillige forskningsresultater, der tegner et meget lidet flatterende billede 
af netop myten om multitasking.

(– oprindeligt stod boksen på foregående side her!)
Så bliv endelig ved med at multitaske. Men vid, at du gør det for din egen 
underholdning – ikke fordi det er effektivt.

Just do it  
If anything, the essence of intelligence would seem to be in 
knowing, when to think and act quickly, and knowing when to 
think and act slowly.
 – Robert Sternberg (kilde?) 

Vær mindre analytisk i din tilgang til såvel dit arbejde, som i andre ger-
ninger. Undlad at tale så meget om ”processen”. Træk i stedet på din in-
tuition, da det er den, der fortæller dig, om du er på sporet eller ej. Brug 
mindre tid på planlægning, på rationalisering, på overspringshandlinger, 
på at træffe beslutninger. Flyd med mulighederne. Hold øje med udvik-
lingen, og tilpas din indsats.

Brug energien på at gøre det, du gør. Mens du gør det. I stedet for at 
fokusere på resultatet. Dels har du mere kontrol over indsatsen end over 
resultatet, dels fylder den mere i livet og giver dermed større mulighed 
for nydelse end den flygtige nydelse forbundet med resultater. Og ende-
lig, så er der ret meget, der tyder på, at den rigtige indsats giver de bedste 
resultater. Den rette indsats. Ikke perfektionisme eller fanatisme, men 
der, hvor du økonomiserer med kræfterne, gør tingene på det rette tids-
punkt og i den rette rækkefølge og så i øvrigt koncentrerer dig om at gøre 
det så fokuseret og godt som muligt. Mens du gør det.

Du ved, hvordan du kan bruge tid på at tage stilling til, om du skal lave 
det ene eller det andet. Hvorvidt du skal svare mails først eller gå hen og 
tage den samtale med kollegaen. Den type overvejelser bruger vi rigtigt 
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Reel eller selvskabt værdi  
Hvorfor har du travlt lige nu? Er der en valid grund? Eller er du blevet offer for din 
egen selvskabte travlhed? Er det, fordi du trænger til at føle dig betydningsfuld, 
fordi du keder dig, eller fordi du ellers ikke ved, hvad du skal stille op med dit liv?
Slid versus kreativitet  
Har du været kreativ i måden, du tilrettelagde opgaven på – eller stikker du 
næsen ned i sporet og slider? Hvordan kan du udnytte din kreativitet til at 
løse opgaven på en smartere måde (sjovere, hurtigere, bedre)? Ofte ryger 
kreativiteten, når vi går i slidsomt mode, så sørg for at skabe rum til at være 
kreativ i din opgaveløsning.
Mængde versus værdi  
Hvilke ting gør du i dag, som skaber mindst værdi? Og hvilke får du ikke lavet 
som ville skabe værdi? Hvordan kan du skabe en bedre balance mellem de 
to typer opgaver? Ofte er det jo sådan, at det i virkeligheden er ganske få 
ting, der virkeligt skaber værdi – mens mange trivielle, småting ikke er særligt 
værdiskabende og ofte godt kan udelades eller begrænses.
Tid versus energi  
Hvordan kan du skabe mere værdi på mindre tid? Hvor kan du bruge mindre tid? 
Hvordan bruger du din tid bedre? Overvej at tilrettelægge din dag på en måde, 
der tager hensyn til op- og nedture i din mentale klarhed og spændstighed, så du 
bedre udnytter din kapacitet. Hvis du er mest frisk om morgenen, så er det der, 
du skal lave de krævende ting. Hvis du er sløv efter frokost, så lav noget, der ikke 
kræver din fulde intellektuelle energi. 
Undgå kampen  
Hvornår er du i kamp med dit job, med det, du laver, med dine opgaver? 
Hvornår føles det som en anstrengelse – og ikke som et naturligt flow af energi? 
Undersøg, om det er, fordi du er overarbejdet, keder dig, savner meningen – eller 
hvad det nu ellers kan skyldes, at du ikke er i flow med det, du gør.
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Lama Tsultrim Allione fortæller i ”Feeding Your Demons – Ancient Wi-
sdom for Resolving Inner Conflict” om en gruppe Green Berets (ameri-
kanske elitesoldater), der blev sendt på et tidages meditationsretreat som 
en del af deres træning. Det var et silent retreat, og de blev instrueret i 
at sidde og observere deres åndedræt fra tidlig morgen til sen aften. Når 
de opdagede, at de ikke havde deres fulde opmærksomhed på åndedræt-
tet, men var blevet optaget af en tanke, en følelse eller et sanseindtryk, 
så skulle de blot bringe opmærksomheden tilbage til åndedrættet. Igen 
og igen. De fik tre gode måltider om dagen og selve retreatet fandt sted 
i smukke, rolige omgivelser. Men ikke desto mindre var responsen fra 
elitesoldaterne, da de brød tavsheden efter 10 dage: ”Wauw, det var det 
hårdeste, jeg nogensinde har gjort! Mit sind var kaotisk. Det var et mare-
ridt.” Disse seje, uovervindelige mænd, som kan modstå alverdens ydre 
pres og udfordring, blev bragt i knæ i mødet med dem selv.

Meditation er mange ting  
Meditation er mange ting. Mange forskellige ting. Og som med alle andre 
væsentlige forhold i livet, så er vi nogle, der har ret kraftige holdninger til 
det. Ret kraftige, forskellige holdninger. Det her er min. Jeg er trænet i vi-
passanna-meditation (hvilket er mindfulness-meditation på pali), men 
har også trænet med tibetanske buddhister og yogier i mange år. Det er 
mine personlige erfaringer, min personlige viden. Derudover har jeg un-
dervist flere tusinde danskere i meditation de senere år. Lige fra en kort 
stund under et foredrag til flere døgn lange retreats, hvor erhvervsledere 
sidder i meditation i mange timer om dagen. De erfaringer, jeg har gjort 
mig i den forbindelse, det vil sige det, jeg har fundet ud af virker for mo-
derne danskere, er, hvad du får her. 

Det vigtigste at forstå om meditation er, at det er en træningsform. Når 
vi sidder for at meditere, er det for at blive bedre til at leve med os selv, 
som vi er, med verden, som den er, uden at have brug for alle de forskelli-
ge flugtveje. Meditationen styrker vores relation til livet. Og ultimativt er 
ideen at leve et liv i meditation. Det vil sige et liv levet i fuld bevidsthed, 
helt vågen, helt opmærksom, med alle sanser åbne, fuld koncentration, 
udømmende. Uanset hvad vi laver. Det er at udvide sindets fleksibilitet 
til at møde livets udfordringer, når de opstår, mens de opstår, hvis de op-
står. Hverken før eller siden.

MINDFULNESS 
SOM TEKNIK
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Hvad er meditation, og hvad er det ikke?  
Der er mange fantasier og misforståelser om meditation. Så for at skille 
nogle af disse fra kommer her en gennemgang af, hvad meditation er, og 
hvad det ikke er:

Meditation er meget hårdere, end du tror  
At sætte sig op mod sindets indgroede vaner er ikke en opgave for svage 
sjæle eller krystere. Det kræver din fulde opmærksomhed i ordets egen-
tlige betydning. Det kræver dedikation og stædighed til at fortsætte, til 
ikke at give op – selv når det bliver svært. Og det kræver først og frem-
mest et skånselsløst mod til at se sig selv i øjnene og kigge ind i de kroge 
af sindet, som måske ikke er så rare.

Meditation er selvindsigt  
Det er en måde at få indsigt i sindet, at lære dine tanker, følelser, reakti-
onsmønstre at kende. Det er selvkendskab i en grad, du ikke troede mulig. 
Det er pludselig indsigt, når du opdager tilbagevendende mønstre, og det 
er gradvise erkendelser, når du dykker ned under det tilsyneladende og 
begynder at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, handlinger.

Meditation disciplinerer din koncentration  
Du vil gradvist blive bedre til at koncentrere dig. Der skal mere til at for-
styrre dig. Du kan finde stilheden midt i larmen, roen midt i det hekti-
ske. Du kan i stigende grad bevare din intention om fokus, uafhængigt af 
hvad der sker omkring dig. Du kan i længere og længere perioder bevare 
koncentrationen til trods for kropslige irritationer, forførende tanker og 
forstyrrende følelser. Du kan lade tanker og følelser flyde forbi og igen-
nem dig uden at koble dig på dem, uden at miste koncentrationen i et 
minut, fem minutter, et kvarter, måske længere.

Meditation er daglig hygiejne  
Meditation er ikke noget, vi gør en gang imellem, eller vender tilbage til 
i svære tider. Det er en fortsat praksis, en daglig del af vores mentalhygi-
ejne. Det kan sammenlignes med at børste tænder – hvilket vi jo heller 
ikke holder op med). Meditation er en forpligtelse, vi giver os selv og li-
vet. Hele livet. Og husk – hellere få minutters meditation hver dag – end 
ingenting.

Meditation er sanselig  
Dine sanser bliver mere sensitive. Du kan opsamle flere nuancer i det, du 
hører, ser, mærker. Der skal mindre til at tilfredsstille sulten efter ople-
velser og underholdning, fordi du oplever stadigt dybere lag i et billede, 
et stykke musik, en bog. Du mærker mere, men uden at bedømme. Du 
oplever alting mere rigt, mere fyldt, mere helt. Farverne bliver klarere, 
lydene skarpere, nuancerne dybere.

Meditation er ikke afslapning  
Det er ikke fred, ro, stilhed. Alt dette kommer som biprodukter. Men at 
lytte til en guidet ”meditations”-cd, med naturlyde, panfløjter og blide 
trommer er ikke meditation. Det er afslapning, og det er dejligt, og jeg 
kan bestemt anbefale det. Men fordi du går ind i meditationen med en 
bestemt hensigt – nemlig at slappe af, finde ro og stilhed – så har du al-
lerede foretrukket noget frem for noget andet. Og det at foretrække inde-
bærer en bedømmelse: noget er bedre end andet. Noget – i dette tilfælde 
afslapningen – bliver attraktivt, og du vil anstrenge dig for at opnå den 
tilstand. Sat på spidsen betyder det, at ved at søge en given tilstand kom-
mer der et element af præstation og bedømmelse. Og dermed har du fjer-
net dig fra meditationen, som jo tilstræber accept og rummelighed af det, 
der nu er. Misforstå mig ikke, afslapnings-cd’er kan som sagt være rigtigt 
gode. Men brug dem til det, de er – afslapning.

Meditation er ikke en meditativ tilstand  
Det lyder som en modsigelse. Men faktisk handler meditation ikke om at 
opnå en bestemt tilstand. Selv om samadhi (en forbigående oplevelse af 
komplet sammensmeltning med universet) og i sidste ende nirvana (en 
permanent ophævelse af forskelle og adskillelse) er det ultimative mål for 
en praktiserende buddhist, så er det tricky at have et mål med sin me-
ditation. For selve det at ville noget, bare det at ønske at opnå noget, er 
antimeditativt. Her bedømmer vi igen noget til at være bedre end andet. 
Og det kan være ualmindeligt forførende og tiltrækkende, når man først 
har oplevet de fede meditationstilstande af lys eller farver, visioner eller 
lykkefølelser, bølger af elektriske ål op gennem rygsøjlen, fornemmelser 
af at svæve, oplevelser af en grundløs følelse af kærlighed eller hvad det 
nu er der sker. Det er fedt, det er lækkert, det er forfærdeligt forførende, 
og det er meget, meget menneskeligt at ønske sig mere af det. Men det er 
ikke meditation, når vi begynder at ville ha’ mer’.
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Meditation er ikke en virkelighedsflugt  
Igen – selv om de lækre tilstande af fred, ro, lykkefølelse og så videre er 
virkeligt lokkende, så handler meditation tværtimod om at komme tæt-
tere på virkeligheden. Meditation er virkeligheden uden filter. Uden for-
klaringer, uden kategoriseringer og uden forbehold. Meditation er accept 
og rummelighed af det, der er. Ikke andet. Så vi stikker ikke af fra noget, 
tværtimod bevæger vi os dybere og dybere ind i virkeligheden.

Meditation er ikke egoistisk  
På vores kurser i mindfulness oplever vi ofte, at folk i starten har et for-
behold, som går på, at det er egoistisk eller selvisk at insistere på sin egen 
tid i forhold til familien. Men det viser sig jo hurtigt, at meditation netop 
hjælper os med at komme ud af vores egoistiske og selviske adfærd og 
fordybe vores relation til dem omkring os. Vi lærer vores egen egoisme at 
kende, og vi bliver bedre til at slippe de negative følelser, tanker og møn-
stre, der står i vejen for gode, rene relationer.

Meditation handler ikke om at stoppe tankerne  
Tværtimod. Jo flere tanker, desto mere er der at lære. I stedet for at stoppe 
tankerne, så anvender forskellige meditationsteknikker forskellige me-
toder til at holde opmærksomheden på sporet uden at lade sig distrahere 
af tankerne. Så de bare flyder forbi. 

Din indstilling er afgørende  
Den indstilling, hvormed du går til meditationen, vil med ret stor sand-
synlighed afspejle, hvem du er. Nogle går frygtsomt ind og bliver positiv 
overrasket, andre går i kamp og ender med at blive overvundet, og igen 
andre går til meditation med selvtillid og kommer ud i ydmyghed. På den 
måde er meditationen en ubønhørlig lærer. Meditationen anvender ikke 
anerkendende pædagogik eller positiv tænkning. Den viser dig helt præ-
cist, hvem og hvad du er. Uden filter, uden forskønnelse. Det er råt, det er 
ærligt, og man kan meget nemt blive afhængigt af det.

Gå til din meditation med en opdagelsesrejsendes nysgerrighed. Vær 
åben og modtagelig for alt, der måtte opstå af tanker, følelser og sanse-
indtryk. Vær nysgerrig som et barn, modig som en kriger, blid som en 
moder. Det er den måde, du lærer dig selv at kende på – og vænner dig til 
at acceptere den uforfalskede virkelighed:

Slip ambitionen  
Slip al stræben efter at blive et roligere menneske, mere klartseende, 
mindre forvirret. Slip ambitionen om at finde stilhed i dit sind. Slip i det 
hele taget alle ideer om, hvad du kan få ud af meditation, og indstil dig 
på, at uanset hvad der måtte komme eller ikke komme, så er det o.k. Hvis 
du anstrenger dig, er det svært at lade energien flyde frit i kroppen, og dit 
sind risikerer at blive endnu mere forkrampet, end det er i forvejen. Hvis 
du forsøger at kontrollere tankerne, at holde dem væk – bliver de kun 
endnu mere presserende, og du ender med at bruge din opmærksomhed 
i kamp mod tankerne. Og jeg kan garantere dig, at tankerne vinder den 
kamp.

Vær skånselsløs  
Beslut dig for, at du vil lære dit sind at kende, uanset hvad det bringer af 
positive og negative overraskelser. Uanset om du vælger at se det i øjnene 
eller ej, så er dit sind, som det er. Lige her, lige nu. Og næppe helt så kønt, 
rationelt, kærligt, omsorgsfuldt og så videre, som du havde forestillet dig. 
Faktisk er det én af de få ting, jeg vil garantere dig: Du kommer ud for 
nogle overraskelser, hvis du tør gå hele vejen. Dit sind er ikke så politisk 
korrekt, så socialt acceptabelt, så personligt tilfredsstillende, som du tror. 
Du har – som alle andre mennesker – tanker, der er forvirrede, aggressive, 
kritiske, ondskabsfulde, barnagtige og pinlige. Du har følelser af jalousi, 
misundelse, smålighed og egoisme. Du er bare ikke vant til at se dem i 
øjnene. Men du har måske også storhed og bundløs kærlighed og kreati-
vitet og styrke i en grad, du måske ikke var klar over.

Undlad at bedømme  
Lad alle tanker, følelser og sanseindtryk opstå, udvikle sig, forsvinde – 
uden at kategorisere dem, uden at bedømme dem som gode eller dårlige. 
Det er din eneste mulighed for at opleve dem i deres helhed. Så snart du 
begynder at bedømme dem som for eksempel gode eller dårlige, så har du 
afskåret dig fra at lære dem at kende i deres fulde kompleksitet. Konstater 
at du har tanker og følelser, men undlad at kritisere dig selv for dem. De 
er bare. Hvad de er. Accepter det.

Undlad at sammenligne  
Op gennem livet har vi i vores uddannelse, vores sport, vores husvalg, 
udseende, karriere – og i mange andre af livets forhold været vant til at 
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Men altså – som begynder er det en god ide at sidde stille. Og vel at 
mærke sidde. Det er alt for nemt at falde i søvn eller blunde hen, hvis du 
ligger ned. Så indstil dig på at sidde med fuld årvågenhed, med en leven-
de krop og et levende åndedræt.

Din siddestilling  
Det vigtige er, at din krop er i en position, der tillader den så meget af-
slapning som muligt – uden at blive slap. Du skal sidde på en måde, der er 
komfortabel, og som dog signalerer opmærksomhed, styrke og årvågen-
hed i din krop. Det vil sige, du skal kunne sidde stabilt, sikkert, uden at 
spænde nogen steder i kroppen. I hvert fald 10-20 minutter. Hvis du ikke 
kan det, må du ændre din måde at sidde på, indtil du finder en form, hvor 
du sidder godt.

Min anbefaling er, at du vælger én af følgende tre siddestillinger til at 
starte med. Og efterhånden som din krop åbner sig op, kan du gå videre 
til halv- eller hel lotus (hvor du har henholdsvis den ene eller begge fød-
der hvilende på lårene). Hvis du aldrig har siddet på gulvet før – eller i 
hvert fald ikke siden du var barn – så vil det føles underligt og skævt og 
forkert. Men du vender dig hurtigt til det, og din krop vil gradvist bliver 
mere smidig. Lad være med at forcere noget i starten. Uanset hvad du gør, 
så sørg for at sidde behageligt. Du skal nok få knæene i gulvet, efterhån-
den som du bliver mere smidig. Det er ikke et mål i sig selv. 

Japansk siddestilling på skammel eller pude  
Her sidder du på knæ, som om du knæler med benene let adskilte. Du 
kan enten bruge en lav skammel, som du sidder på, og hvor fødder og 
underben kan være enten ved siden af skamlen eller under den, eller du 
kan bruge en høj, hård pude, som du sidder på, mens fødder og underben 
hviler på hver sin side af den. Du skal sidde tilstrækkeligt langt fremme 
på skamlen eller puden, til at din rygsøjle rejser sig i et frit og stærkt S. 
Hvis du sidder for langt tilbage, kommer du til at hænge, og for langt 
fremme, kommer du til at svaje. Hænderne hviler på knæ eller i skød. 
Tæerne hviler enten let hen ad gulvet eller er bukket. Det kommer lidt an 
på, hvor langt ned på gulvet du kommer.  

Burmesisk siddestilling  

sammenligne os med andre. Faktisk så meget, at mange af os har svært 
ved at vurdere vores egen indsats uden at måle os med andre. I meditatio-
nen skal sammenligning lægges langt væk. At sammenligne sin praksis 
og fremgang i fordybelse med andres fjerner dig fra meditationen, fordi 
du dermed slipper fokus på dit sind og i stedet lader dig optage af, hvad 
der sker i andres. Hav tillid til dig selv og til din egen proces. Hav tillid til 
dit eget sind. Det er alt, hvad du har. Det er enestående. Og det er mere 
end nok.

Accepter det, der er  
Accepter de tanker, der dukker op eller ikke dukker op. Accepter de fø-
lelser, du mærker, de sanseindtryk, du oplever. Accepter alt med en aktiv 
anerkendelse af det, der er. Overgiv dig til nuets oplevelse. Accepter din 
kedsomhed, din irritation, din sorg, din smerte – men accepter også din 
glæde, din spænding og begejstring. Først når vi kan se os selv uden filter, 
uden forskønnelse, uden forbehold – og acceptere, hvad vi ser – først da 
kan en reel forandring finde sted.

Kroppen i meditation  
Faktisk kan du gøre, hvad du vil med kroppen, når du mediterer. Men 
traditionelt er der nogle instruktioner, som vi kan følge for at gøre me-
ditationen nemmere. Personligt mediterer jeg både siddende (på måder, 
som jeg vil forklare dig senere) og i min yogapraksis, mens jeg bevæger 
mig. I det hele taget forsøger jeg at meditere i enhver handling, jeg udfø-
rer i løbet af dagen (hvilket jeg selvfølgelig ikke lykkes med).

Det er meget, meget sværere at meditere i bevægelse. Derfor foreslår 
man traditionelt at begrænse sanseindtrykkene mest muligt, fordi sindet 
er så let at ophidse, at der ingenting skal til, før tanker og følelser flyver 
frem og tilbage. Så derfor sidder man traditionelt stille (eller bevæger sig 
meget langsomt, med fuldt overlæg) og begrænser dermed de sanseind-
tryk, der kommer ind gennem kroppen udefra. Man lukker helt eller del-
vist øjnene og begrænser dermed synsindtrykkene. Og man sidder ofte i 
stille omgivelser og begrænser dermed lydindtrykkene.

Men tag ikke fejl – det endelige mål med meditationen er ikke at blive 
god til at sidde stille i fuld opmærksomhed og dyb koncentration, men at 
gå gennem livet med fuld opmærksomhed og koncentration, uanset om 
vi bevæger os eller ej, taler eller lytter, er alene eller sammen med andre.
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Sid på gulvet med en hård pude under halebenet, og læg den ene hæl ind 
mod kønsbenet så tæt på kroppen som muligt. Træk det andet ben ind 
foran, således at begge fødder har hælen ind mod kroppen, og tæerne pe-
ger skråt fremad. Sørg for at have en tilstrækkelig høj pude (måske du har 
brug for flere), til at du kan have knæene i gulvet. Læg puder eller tæpper 
under begge dine knæ, hvis det er nødvendigt, for at skabe kontakt med 
underlaget.

Sidde på stol  
Hvis du har problemer med kroppe, som gør, at du ikke kan sidde på gul-
vet, er det helt fint at sidde på en stol. Blot er det vigtigt, at du ikke læner 
ryggen mod ryglænet. Sid lidt ude på stolen med lår i hoftebreddes af-
stand og hænderne hvilende enten på knæene eller i skødet. Din lænd 
må gerne hvile mod ryglænet, men ikke den øverste del af din rygsøjle. 
Læg en lille, flad pude eller et tæppe, der er bukket sammen, under dit 
haleben, så din rygsøjle bliver løftet en smule op. Dermed får du det rette 
S-svaj i din ryg, uden at du krummer eller bliver for stiv eller falder sam-
men.

Resten af kroppens position  
Når du har fundet den siddestilling, der virker mest komfortabel for dig, 
er det tid at gå kroppen igennem og være sikker på, du sidder rigtigt. Her 
er, hvad du skal gøre med resten af kroppen: 

Rygsøjlen  
Rygsøjlen er det vigtigste. Sørg for at have tilstrækkeligt støtte under ha-
lebenet til, at din rygsøjle kan forme et stærkt og bøjeligt S. Svaj blidt 
frem og tilbage et par gange, indtil du mærker, at din rygsøjle er, som den 
skal være.

Knæene  
Med mindre du sidder på en stol, skal knæene røre gulvet eller berøre et 
fast underlag, så du får en oplevelse af, at din underkrop former en fast og 
sikker base. Sørg derfor for at have en eller flere puder under halebenet, så 
dine knæ kan nå jorden. Hvis du er meget stiv i ben og hofter, skal du ret 
højt op med bagdelen for at kunne få dine knæ i gulvet. Understøt dine 
knæ, hvis det er nødvendigt, for at skabe kontakt med underlaget.

Hænderne  
Hænderne kan hvile i skødet eller på knæene. Der er forskellige mudraer, 
hvilket vil sige forskellige håndstillinger med hver deres betydning. Det 
kommer vi ikke videre ind på her. Du kan sidde med åbne hænder på 
knæene med håndfladerne vendt nedad. Eller med bagsiden af hånden 
hvilende på hvert knæ, mens du former en cirkel med tommel og pege-
finger. Du kan også hvile hænderne i skødet, hvor den ene hånd hviler 
let oven på den anden – begge med åbne håndflader – og hvor de to tom-
melfingre mødes. Gør, hvad du synes bedst om.

Hovedet  
Hovedet er rankt, og hagen peger let ned mod brystet så nakken bliver 
lang. Du sidder altså ikke og kigger lige ud, men let nedad. Du skal ram-
me det punkt mellem at strække halsen og stramme den ved at bøje ha-
gen for langt ned.

Skuldrene  
Skuldrene er afslappede og trækker let ned mod gulvet, således at din 
nakke bliver lang. Vær opmærksom på, hvis du trækker skuldrene op 
mod ørene. Når du opdager det, så slap af og lad dem synke ned.

Øjnene  
Øjnene er let åbne med tunge øjenlåg eller helt lukkede. For de fleste be-
gyndere er det nemmest at have lukkede øjne.

Munden  
Munden er lukket, men med ganske let adskilte og afslappede læber. 
Tungen hviler blidt mod ganen, lige bag fortænderne. 

Resten af kroppen  
Den øvrige del af kroppen er afslappet: pande, kæber, skuldre, bryst, 
mave, albuer, hænder, ben, fødder og så videre. Og du sidder på en måde, 
der er komfortabelt afslappet, og som dog signalerer opmærksomhed, 
styrke og årvågenhed i din krop.

Hellere få minutter dagligt end ingenting  
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Fordi hjernen har brug for gentagelser for at lære nyt, er det bedre at 
meditere 15 minutter hver dag end halv time et par gange om ugen. Det, 
at du dagligt gentager noget nyt, som for eksempel at meditere, bygger 
langsomt nye neurale forbindelser. Og hen ad vejen vækker du beløn-
ningscentret i hjernen, så du oplever den lækre nydelse, der er forbundet 
med at gøre noget, du er afhængig af. Og meditation er jo en god afhæn-
gighed i modsætning til den dopaminudløsning, der finder sted, hvis 
man er afhængig af alkohol, spil eller cigaretter. 

At lære nyt kræver væsentligt mere af hjernen, end når vi vanemæssigt 
gentager ting. Og det er derfor nemt at falde i, når gamle vaner skal erstat-
tes med nye, hvad enten det drejer sig om at begynde at ryge igen eller at 
blive på sofaen i stedet for at tage løbeturen. Alt, hvad der kræves, er et 
lille skub i den forkerte retning. En lille stimulans, så er den gamle vane 
frisk og fyrig igen. 

Men hvis du falder i, falder tilbage til gamle vaner, er der kun én vej: op 
på hesten igen. Lad ikke et nederlag slå dig ud. Vær tværtimod glad for, at 
tilbagefaldet først skete efter 2 uger/5 dage/1 time ... 

Så uanset hvordan du har det, hvor træt, hvor vred, hvor travl, hvor 
ophidset, hvor begejstret du er – uanset hvad din sindsstilstand er, og 
næsten uanset hvad dine andre omstændigheder er – bør du tilstræbe at 
få mediteret nogle minutter hver dag. Selv hvis det er en kamp for dig at 
sidde der, selv hvis du føler, det ikke lykkes (hvilket jo bare er din am-
bition, der taler), selv hvis det er næsten umuligt. Sid der bare, lad være 
med at gøre noget. Hvis tankerne er umulige, så lad dem være det. Hvis 
følelserne er ophidsede så lad dem være det. Bare sid. Dag efter dag. Så 
vokser din meditationspraksis støt og roligt.

Start med at sidde 15 minutter hver dag, og øg meditationen med nogle 
minutter ad gangen, indtil du er oppe på en halv time. Prøv med en halv 
time i en periode og mærk, om det er en god længde for dig. For nogle er 
det 20 minutter, for andre 45 minutter. Og for munkene, der ikke har et 
karrierejob eller en familie at passe ind imellem, så er det mange timer 
om dagen. Eksperimenter dig frem til det, der passer dig bedst – men 
start stille og roligt. Lad være med at være for ambitiøs.

For nogen passer det bedst i familie- og arbejdsrytmen at meditere om 
aftenen, for andre om morgenen eller midt på dagen. Det er helt ligegyl-
digt. Men det er en fordel at vælge det samme tidspunkt hver dag. Dels 
fordi det styrker din disciplin i forhold til at få det gjort, og dels fordi det 
bidrager til, at de nye neurale forbindelser udvikler sig. Så du gør dig selv 

en tjeneste ved at finde et tidspunkt, der passer, og så være loyal over for 
det og dig selv hver dag.

Det er gavnligt at sidde det samme sted, hver gang du mediterer. Igen 
fordi det styrker din hjernes tilvænning til den nye vane, men også fordi 
det sted, du mediterer, faktisk bliver lidt særligt. Hvis jeg føler min skriv-
ning eller ideskabelse er stagneret lidt, så kan jeg godt finde på at sætte 
mig på meditationsmåtten, mens jeg tænker over det problem, jeg prøver 
at løse, eller den skriveknude, jeg er stødt på. Og som regel kommer der 
en løsning. Jeg tror såmænd ikke, det er særligt mystisk eller magisk, for 
igen er det blot vores fysiske hjerne, der nu har vænnet sig til, at mens 
man sidder der på måtten, så er der hul igennem til intuitionen og dybere 
lag af viden og kreativitet. Så det er lidt ligesom at placere sig tættere på 
kilden til det trådløse netværk: bedre forbindelse. Mere underligt er det 
ikke. 

Det er en god ide at have et lille lydløst vækkeur eller en mobiltelefon, 
du kan sætte til at ringe efter det antal minutter, du ønsker at meditere, 
så kan du nemlig overgive dig fuldt ud til meditationen i tillid til, at du 
nok skal blive gjort opmærksom på, når tiden er gået. Men lad være med 
at vælge et ur, der tikker højt. Det er for svært ikke at koble på et urs re-
petitive tikken. 

Hvorvidt du vil have levende lys, blomster, lækre farver, dæmpet be-
lysning og så videre, må du selv om. Gør stedet så æstetisk tiltrækkende, 
som du kan. Det hjælper alt sammen til at skabe en særlig stemning og 
hen ad vejen få dig til at længes hen til dit meditationssted.

Meditation er ikke en udstyrssport, så du skal ikke bruge særligt me-
get. Men du har brug for et blødt underlag og puder eller en skammel. Jeg 
vil anbefale en lille, tynd futon, en halvmånepude, også kaldet en halv-
zafu, hvis du er rimeligt smidig, eller en rund pude, en ”zafu”, hvis du 
har brug for lidt mere støtte. Der er en lang række forskellige puder, lave 
stole og skamler. Prøv dig frem. Derudover skal du have løst tøj på, så der 
ikke er noget, der strammer i hofter, om maven, ved knæene og så videre. 
Og du skal sørge for at holde dig varm, for kroppen bliver afkølet, når du 
mediterer. Brug eventuelt et tæppe.

Problemer, og hvad du gør ved dem  
Der er ingen tvivl om, at din meditationspraksis vil kræve lige så meget 
af dig, som livet selv. Du vil løbe ind i problemer undervejs, uanset hvor 



182 183

dedikeret og disciplineret du er. Du er i gang med at lære dit sind at kende, 
og der vil uvægerligt være modstand mod dette i perioder, eller når du 
rammer noget, som du ikke tidligere har kendt. Så indstil dig på, at din 
meditationspraksis også indeholder udfordringer, problemer og barri-
erer. Og at udfordringerne, problemerne, barriererne faktisk er en del af 
din praksis. Hvis du formår at gøre det, så har du allerede gjort din medi-
tationstræning meget nemmere.

Nedenfor er en række af de almindelige problemer, man kan komme 
ud for i sin praksis, og nogle bud på, hvordan du kan komme igennem 
dem:

Manglende koncentration  
Dette er en udfordring, der er så almindelig, at vi burde kalde det en del af 
meditationen. Alle oplever det i forskellig grad på forskellige tidspunk-
ter. Og ikke kun i begyndelsen, men selv garvede meditatører oplever 
perioder, hvor det er svært at koncentrere sig. Betragt en manglende kon-
centration som sindets måde at forsøge at stikke af på, en måde at slippe 
for noget, der er besværligt eller ubehageligt. Lov dig selv, at uanset hvor 
mange gange din opmærksomhed stikker af ind i en tanke, en følelse eller 
et sanseindtryk, så vil du bringe den tilbage. Igen og igen. Så tit det kræ-
ves. Og vid, at selve denne bringen-tilbage er mindfulness. For hver gang 
du opdager, at din opmærksomhed er smuttet, i det øjeblik du opdager 
det, er du mindfuld.

Kedsomhed, rastløshed, utålmodighed  
Alle disse og andre følelser udtrykker i en eller anden form en trang til 
at flygte fra det, der er. Se på disse følelser, undersøg, hvad de består af, 
hvad de prøver at fortælle dig, hvad der ligger neden under dem. Hvor-
for er det svært at være i nuet? Hvad er det, du ønsker at slippe væk fra? 
Indimellem kan det føles som noget, der trækker, noget, du har lyst til at 
komme hen til. Undersøg, hvad det er, og om det virkeligt er så attraktivt, 
eller om du blot bruger det som en undskyldning for at slippe for nuet. 
Indse, at den type følelser, der udfordrer og besværliggør din meditation, 
i virkeligheden er de bedste læremestre, som hjælper dig med at forstå dit 
sind. Ikke kun i meditationen, men i alle livets forhold.

Sløvhed eller et stillestående sind  

En anden almindelig udfordring er, når sindet er så sløvt eller stillestå-
ende, at der ikke sker noget. Det kan være fristende at tro, man er i dyb 
meditation, men i virkeligheden er det bare en form for stenet tilstand, 
en slags søvn. Det er igen en af sindets smarte måder til at slippe for no-
get, det synes er ubehageligt. En slags flugt fra nuet. Hvis du opdager, at 
dit sind er sløvt, kan du stimulere det ved at lave det rensende åndedræt 
nogle minutter (dybe indåndinger gennem næsen – og fuldstændige og 
kraftige udåndinger gennem en åben mund), hvilket giver fornyet energi 
til hjernen. Hvis sløvheden fortsætter, kan du prøve at tænke bevidst på 
noget, som ophidser dig enten negativt eller positivt. Noget, du glæder 
dig til, noget, du er vred over. Når du har gjort det nogle minutter, kan 
du prøve at vende tilbage til meditationen med en intention om, at du er 
villig til at se på det, som sindet tilsyneladende forsøger at slippe for. Vær 
modig og stålsat. Giv ikke op.

Ambition, begær  
Måske kan du mærke, at din krop og dit sind er spændt og målrettet på 
at opnå en bestemt tilstand. Måske en behagelig tilstand, du har prøvet 
før, måske en tilstand, som du forestiller dig er ”rigtig” meditation. Op-
levelser af nydelse, farver, visioner, eventyrlige følelser og så videre. Den 
slags er det samme som negative oplevelser, følelser af vrede eller irrita-
tion, angst og ubehag. Det er mentale konstruktioner, som ganske vidst 
er meget behagelige, men hvis du bliver fanget i at begære dem – er der 
blot dette: dit begær. Observer dit begær, observer alle de tilstande, der 
opstår i dit sind, hvad enten det er frydefuldt eller ubehageligt, smukt el-
ler grimt. Det er alt sammen fabrikationer af dit sind. Mentale konstruk-
tioner, der opstår, lever et kort øjeblik og forsvinder igen. Selve medita-
tionen handler ikke om at opnå en given tilstand, men om at observere 
alle de tilstande, du oplever.

Smerte og fysisk ubehag  
Hvis du ikke er vant til at sidde på gulvet eller ret op og ned på en stol, vil 
det føles underligt og sikkert ubehageligt i starten. Du vil givetvis opleve 
smerte i et knæ, en hofte eller en fod. Dit ben kan komme til at sove, du 
kan få krampe i det, din ryg kan blive træt. Brug alle disse sanseindtryk, 
alle disse fysiske oplevelser af smerte, ubehag og diskomfort som gen-
stande for din meditation. Kig på dem, undersøg dem, find ud af, hvor 
meget der blot er en undskyldning for at bevæge dig, for at slippe væk fra 
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meditationen. Vær med smerten, vær med ubehaget, vær med diskom-
forten. Bare lidt længere, end du har lyst til. Og hvis du absolut ikke kan 
holde smerten eller ubehaget ud længere, så ændr din position, men gør 
det med fuldt overlæg, mindfuldt.

Du løber måske ind i andre typer problemer, men uanset hvad de er, er 
det værd for dig at undersøge, om det måske kunne være sindets snedige 
måde at slippe for arbejdet.

To forskellige meditationsformer  
Buddhister og yogier skelner traditionelt mellem to forskellige medita-

tionsformer: koncentrationsmeditation og 
bevidsthedsudvidende meditation, også 
kaldet indsigtsmeditation. Mens sindet i 
koncentrationsmeditation disciplineres 
til at koncentrere opmærksomheden på én 
ting, forsøger man i den bevidsthedsud-
vidende meditation at rumme stadig flere 
tanker, følelser og sanseindtryk, men uden 
at koble sig på dem. Uden at opmærksom-
heden bliver væk i dem. Det sker med en 
form for neutral iagttagelse. 

Forskellen mellem koncentrationsme-
ditation og bevidsthedsudvidende medita-
tion kan illustreres ved, at du i koncentra-
tionsmeditation har din opmærksomhed 
på åndedrættet, mens du i bevidsthedsud-
vidende meditation trækker dig lidt tilbage 
fra åndedrættet og observerer, hvordan din 
opmærksomhed er på åndedrættet. Du ob-
serverer, hvor intens den opmærksomhed 
er, og hvordan den flytter sig fra åndedræt-
tet til noget andet. Du observerer, hvor-
dan du pludselig opdager, at din opmærk-
somhed er forsvundet fra åndedrættet, og 
hvordan du bringer den tilbage. I koncen-
trationsmeditation fokuserer du din op-
mærksomhed på en given ting, mens du i 

EN BEGYNDERS DAGBOG 
I forbindelse med mit mindfulness i hverdagen-forløb er jeg fast besluttet på at 
udvikle min meditation. Jeg fører derfor en kort dagbog, dels for at se, om jeg 
forbedrer mig, og dels for at se, hvordan meditationen udvikler sig.
Mine overvejelser omkring, hvordan jeg ville måle, gik først på at holde øje med, 
hvor god jeg var til at tælle til 10 igen og igen. Det var dog forstyrrende for selve 
meditationen, og jeg valgte derfor at måle på den subjektive tidsfornemmelse. 
Herved duer metoden også til mindfulness-meditation. 

Min tidsfornemmelse af 15 minutters meditation Vurdering

Overrasket, når uret bipper – føles som mindre end 5 minutter 1

Tiden gik hurtigt – føles som 5-10 minutter 2

Tiden føles som cirka 15 minutter 3

Tiden føles som mere end 15 minutter 4

Tiden føles meget lang – jeg kigger på uret, inden det bipper 5

Som eksempel er her min dagbog for de første 20 dage:

Dato Sted/Kommentar Vurdering

19-5 Hjemme, pude virker ikke, forvirret 4

20-5 Hotel København, alt for træt 5

21-5 I flyet – meget støj/snak 4

24-5 Hjemme – god koncentration 3

25-5 Hotel KBH – sad godt – føles godt 3

27-5 Hjemme – ingen forstyrrelse 3

29-5 Hjemme – fedt! 1

30-5 Hjemme – nu kan jeg 1

31-5 Hjemme – o.k. 3

2-6 Hjemme – slået tilbage til start 5

3-6 Hjemme – købt zafu og lavet hyggekrog – sidder supergodt 3

5-6 Hjemme – glæder mig over min meditationskrog 3

6-6 Hjemme – måske lidt fremgang 3

7-6 Fly – magtede omgivelserne – ret fedt 2

8-6 Hotel – savner min pude 3

10-6 Amsterdam – lidt træt 3

13-6 Endelig på min pude – hjemme igen 2

14-6 Fly – rimeligt roligt 3

15-6 London – træt – alt for træt 5

16-6 Fly – godt meditationssæde  2

– John Veje Olsen, managing director, Vølund 

– John Veje Olsen, managing director, Vølund 
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væk i dem.
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den bevidsthedsudvidende meditation fokuserer din opmærksomhed 
på dit eget sind og på det, der sker i det. De to former er en samlende 
form og en udvidende form. En ekskluderende form, der holder alt an-
det end meditationsobjektet ude, og en inkluderende form, der lukker alt 
ind, men uden at identificere sig med det. 

I det følgende beskrives de to meditationsformer nærmere, og du får 
en teknik inden for hver af dem, så du kan prøve dem på egen hånd. De 
to former findes i hundredvis, måske tusindvis af forskellige udgaver. Så 
der er helt sikkert noget for enhver smag. 

Koncentrationsmeditation  
Det lyder lidt som den gamle, sorte skole at skulle træne sin koncentra-
tion. Men jeg er bange for, at det er nødvendigt. Ikke kun for at gå videre 
til næste skridt, hvor du lærer at lade din opmærksomhed flyde frit rundt 
i universet uden at miste den. Men også fordi vi lever et liv, hvor koncen-
trationen udfordres i en grad, man næsten kan kalde mental tortur. På 
mange tv-kanaler kan du ikke se en film eller en udsendelse uden at skul-
le afbrydes af reklamer. Lange reklamer, hyppige reklamer. Reklamer, der 
gør, at vi aldrig helt får mulighed for at fordybe os.

Kan du huske, hvordan det var før mobiltelefonen? Det er faktisk ikke 
ret mange år siden, vi ikke havde dem. Hvor man kørte i bil og ikke talte i 
telefon. Eller bare før blue berry’en – eller hvad de andre gadgets hedder, 
som gør det muligt (og forpligtende) for dig at tjekke dine mails man-
ge gange i timen. Skønt, når du keder dig. Stressende, når du gerne vil 
koncentrere dig. Der er noget grotesk i, at vi skal bede deltagere på vo-
res mindfulnesskurser om at slukke mobiltelefoner og undlade at tjekke 
mails i de få døgn, hvor de har besluttet sig for at træne mindfulness.

Vores koncentrationsevne er skudt i stykker. Og selv for de mennesker, 
der er trænet til at oppebære en tilsyneladende opmærksomhed, som for 
eksempel læger, advokater, psykologer – så kan du være helt overbevidst 
om, at også de kæmper med at holde opmærksomheden på det, der sker 
lige nu. De er bare bedre til at bevare et koncentreret udtryk end de fleste 
andre …

At kunne koncentrere sig vil sige at have kontrol over din opmærk-
somhed. Og hvis du har kontrol over din opmærksomhed, har du uund-
gåeligt lidt bedre styr på dine tanker, dine følelser og dine handlinger. Så 
i stedet for at være defineret, inspireret, provokeret, styret af den ydre 
verden, af andre mennesker og af det, der sker dig i livet – har du mulig-

heden for at bestemme, hvordan du vil opfatte verden. Hvad verden kan 
få lov til at gøre ved dig.

Jeg har tidligere beskrevet behovet for at kontrollere verden i forsøget 
på at få den til at gøre, som vi ønsker, som en mindre heldig ting. Den 
form for kontrol er anstrengende, opslidende, faktisk – og virker sjæl-
dent. Men der er en anden form for kontrol, der virker. Nemlig den indre. 
Kontrollen over, hvordan du reagerer på livet. Det er rigtigt mange ting i 
livet, du ikke kan kontrollere. Men du kan træne dig i at få større kontrol 
over, hvad du tænker og føler om det, der sker, og dermed over, hvor-
dan du reagerer. Ydre kontrol er ofte umuligt, mens indre kontrol er svær, 
men effektiv.

En forudsætning for indre kontrol er at kunne koncentrere sig. Og der 
findes ikke nogen bedre træningsmetode end de former for meditation, 
hvor du tvinger din opmærksomhed til at være koncentreret om ånde-
drættet, et mantra, et billede, et lys, eller hvad det nu måtte vær, du gør 
til genstand for din koncentration.

Formålet med koncentrationsmeditation er at disciplinere sindet til 
en stadig større og dybere grad af koncentration, også kaldet samadhi. 
Samadhi er et sanskritbegreb, vi finder både i de helt gamle yogatekster 
og i forskellige grene af buddhismen, som refererer til den absolutte kon-
centration, hvor sindet smelter sammen med det objekt, man fokuserer 
sin opmærksomhed på. Det er en tilstand, hvor modsætningerne ophæ-
ves, og der ikke længere er nogen forskel mellem mig og alt andet. Ti-
betanerne kalder det single-pointed-meditation for at understrege, at der 
ikke længere er nogen adskillelse mellem den, der observerer, og det, der 
observeres. Mellem den, der koncentrerer sig, og selve koncentrationen.

Koncentrationsmeditation kan føre til vidunderlige tilstande af velvæ-
re, lykke, fred, fantastiske visioner og dybe følelser af enhed med univer-
set. Man kan opleve, at jeget opløser sig og bliver et med koncentrationen. 
Man kan også opleve, at det føles som en kamp at bevare opmærksomhe-
den på koncentrationspunktet. Faktisk er det nok den mest almindelige 
oplevelse. Og der er mange trin fra begynderstadet til en stabil, vedva-
rende, stærk koncentration, der begynder at ligne samadhi. Men lidt har 
også ret. Selv som begynder vil du hurtigt opleve, at din koncentration 
bliver stærkere både i og uden for den formelle meditation.

Der er uendelig mange forskellige koncentrationsteknikker. Fra tek-
nikker, som involverer åndedrættet, til koncentration på et mantra (som 
for eksempel transcendental meditation) eller visualisering, hvilket er 
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meget udbredt i den tibetanske buddhisme og i særligt grad i tantra. Man 
kan fokusere på flammen af et lys, på en blomst, på en mandala, som man 
ser for sit indre sind. Man kan også gentage et mantra højt eller lydløst. 

I det følgende gennemgår jeg en meditationsteknik, hvor opmærk-
somheden er på åndedrættet. Det er en god teknik at starte med og en af 
de mest velkendte. Jeg anbefaler stærkt, at du begynder med denne, før 
du træner dig i de bevidsthedsudvidende teknikker, for at styrke din evne 
til at oppebære den fornødne koncentration, som er en forudsætning for 
at arbejde videre med disse.  

Bevidsthedsudvidende meditation – indsigtsmeditation  
I modsætning til koncentrationsmeditation trænes sindet i den bevidst-
hedsudvidende meditation til at sprede opmærksomheden så bredt som 
muligt. En af de helt store teknikker inden for denne form er vipassana, 
som er en af de meget gamle buddhistiske teknikker og er særligt udbredt 
inden for theravada-buddhismen, som vi blandt andet finder i Thailand 
og Sri Lanka. Vipassana oversættes ofte som indsigtsmeditation, fordi 
formålet med denne teknik er at skabe en stadig dybere indsigt i sindet. 

Vipassana er både en meget nem og en meget svær teknik. Den er 
uhyre simpel at forklare: Du skal bare observere alt det, der ser i dit sind: 
dine tanker, dine følelser, de sanseindtryk, der rammer din bevidsthed, 
og de reaktioner, disse skaber – og du skal gøre det uden at koble dig på 
tankerne, følelserne, sanseindtrykkene. Det er den rene neutrale iagt-
tagelse. Uden fortolkning, uden bedømmelse, uden identifikation. Men 
det er straks sværere at bevare denne neutrale iagttagelse, fordi vi hele 
tiden forføres af en tanke, overmandes af en følelse, distraheres af et san-
seindtryk.

Bevidsthedsudvidende meditation vil sige at være med det, der er. 
Lige nu, lige her. Jeg møder indimellem mennesker, der selv som nybe-
gyndere siger, de synes, denne teknik er nemmere end koncentrations-
meditationen. Måske det er rigtigt, men måske er de bare ikke klar over, 
hvor meget de bliver væk i tankerne, følelserne, sanseindtrykkene. Dette 
er ikke en dagdrøm eller en indre biografforestilling, hvor du kan bestille 
filmen på forhånd. Du må være med det, der er. Og det, der ikke er. Du 
er ikke interesseret i lyden af ham, der hoster – men du er interesseret i, 
hvad lyden af ham, der hoster, gør ved din bevidsthed.

I det følgende gennemgår jeg en bevidstudvidende teknik. Når det 
kommer til stykket, kan du ikke meditere mindfuldt eller bevidstheds-

INSTRUKTION TIL KONCENTRATIONSMEDITATION 
MED TALT ÅNDEDRÆT 

• Stil uret til 15 minutter. Sæt dig godt tilrette i den japanske eller burmesiske 
siddestilling eller på en stol. Hvil hænderne i skødet eller på knæene. Luk 
øjnene.

• Indstil dig på at sidde ubevægelig for en stund. Lad toppen af dit hoved 
trække op mod loftet og dit haleben ned mod gulvet, således at rygsøjlen 
bliver lang og smidig. Lad hagen falde let ned mod brystet, så nakken bliver 
lang. Træk skuldrene ned og lidt tilbage, så du skyder brystbenet op. Lad 
tungen hvile mod ganen lige bag tænderne. Lad ansigtet være blødt. Slap af 
i panden, i kæberne, i halsen. Mærk, hvordan din ryg er stærk, men afslappet. 
Slap af i halsen, i skuldrene, i brystet. Slap af i armene. Lad maven være løs 
og afslappet. Slap af i hofter, lår og ben.

• Lav det rensende åndedræt fem gange: Træk vejret dybt og langt ind gennem 
næsen, således at du fylder lunger, mave og mellemgulv helt op, og ånd 
derefter langsomt, tungt og dybt ud gennem munden. Lidt mere end du tror, 
du har brug for. Sæt gerne lyd på. Forestil dig, at du renser krop og sind 
gennem åndedrættet.

• Lad din vejrtrækning flyde tilbage til normal. Roligere og roligere. Mere og mere 
blidt.  Indstil dig på at holde din opmærksom på åndedrættet, indtil uret ringer.

• Find et punkt i mellemgulvet, tre fingerbredder under navlen, og fokuser din 
opmærksomhed der. Det er dette punkt, du bruger til at registrere dine 
udåndinger. Når du kan mærke en udånding her, så tæller du lydløst.

• Tæl på en måde, hvor den første udånding er 1, den næste udånding er 2, 
den tredje udånding er 3 og så videre. Når du når til 10, starter du forfra. 
Gentag denne procedure, indtil uret ringer. Alle ind- og udåndinger foregår 
gennem næsen.

• Hvis du mister koncentrationen og glemmer, hvor langt du er kommet, 
så starter du bare forfra med at tælle fra 1. Hvis du opdager, at din 
opmærksomhed er forsvundet et andet sted hen, bringer du den blidt tilbage 
til åndedrættet. Igen og igen. Så tit det er nødvendigt.

• Når uret ringer, slukker du det og afslutter meditationen ved at gentage det 
rensende åndedræt fem gange. Vær til stede, vågen, rolig. Lov dig selv, at 
du vil være i livet med fuld bevidsthed og tilstedeværelse. Vågen, stærk, 
fokuseret.
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udvidende uden koncentration. Du skal bruge koncentration til at bevare 
din opmærksom på det åbne felt, på alle de tanker, følelser, sanseindtryk, 
som dit sind modtager. Så derfor anbefaler jeg som sagt på det kraftig-
ste, at du starter med koncentrationsmeditation for at styrke din evne til 
at oppebære en vis grad af koncentration, før du begynder med bevidst-
hedsudvidende teknikker. 

Men der er ingen, der kontrollerer dig – så du starter bare med det, der 
giver mest mening for dig. For nogle mennesker er koncentrationsme-
ditation meget svær – hvilket faktisk er en rigtig god grund til lige netop 

at starte med den. Som regel er det netop os, der har svært ved at bevare 
koncentrationen særligt længe, der lige præcist har brug for at styrke den. 
Men igen – du bestemmer …

INSTRUKTION TIL BEVIDSTHEDSUDVIDENDE 
MEDITATION

•  Stil uret til 15 minutter. Sæt dig godt tilrette i den japanske eller burmesiske 
siddestilling eller på en stol. Hvil hænderne i skødet eller på knæene. Luk 
øjnene.

•  Indstil dig på at sidde ubevægelig for en stund. Lad toppen af dit hoved 
trække op mod loftet og dit haleben ned mod gulvet, således at rygsøjlen 
bliver lang og smidig. Lad hagen falde let ned mod brystet, så nakken bliver 
lang. Træk skuldrene ned og lidt tilbage, så du skyder brystbenet op. Lad 
tungen hvile mod ganen lige bag tænderne. Lad ansigtet være blødt. Slap af 
i panden, i kæberne, i halsen. Mærk, hvordan din ryg er stærk, men afslappet. 
Slap af i halsen, i skuldrene, i brystet. Slap af i armene. Lad maven være løs 
og afslappet. Slap af i hofter, lår og ben.

•  Lav det rensende åndedræt fem gange: Træk vejret dybt og langt ind 
gennem næsen, således at du fylder lunger, mave og mellemgulv helt op, og 
ånd derefter langsomt, tungt og dybt ud gennem munden. Lidt mere end du 
tror, du har brug for. Sæt gerne lyd på. Forestil dig, at du renser krop og sind 
gennem åndedrættet.

•  Lad din vejrtrækning flyde tilbage til normal. Alle ind- og udåndinger foregår 
gennem næsen. Roligere og roligere. Mere og mere blidt. Indstil dig på at 
være neutralt iagttagende af alt det, der foregår i din krop og dit sind. Lov dig 
selv, at du vil være fuldt til stede, vågen og opmærksom. Øjeblik efter øjeblik. 
Slip tankerne om tid. Hengiv dig til dette øjeblik, uden tanker på fremtiden

•  Find et punkt i mellemgulvet, tre fingerbredder under navlen, og fokuser din 
fulde opmærksomhed der, indtil du føler, du har en god, stabil koncentration.

•  Lad nu din opmærksomhed flyde mere frit, iagttagende alt det, der flyder 
gennem dit sind og din krop.

•  Når du opdager, at din opmærksomhed er forsvundet ind i en tanke, en 
følelse eller et sanseindtryk; kort sagt, når du ikke længere er neutralt 
iagttagende, så bringer du blidt din opmærksomhed tilbage til punktet i 
mellemgulvet og stabiliserer din koncentration. Igen. Og igen. Og igen.

• Accepter alt det, der kommer ind i dit opmærksomhedsfelt. Alle tanker, 
følelser, sanseindtryk. Kig på dem, observer dem. Lad være med at 
undertrykke dem. Lad være med at koble dig på dem. Lad være med at 
reagere på dem. 

• Hvad der end dukker op – lad det dukke op. Det er bare tanker, følelser, 
bevidsthedsindtryk, der flyder forbi din opmærksomhed. Hold dem blidt i din 
bevidsthed – og slip dem så, når deres kraft løsner sig.

• Tillad din opmærksomhed at være grænseløst åben. Tag mere ind. Flere 
tanker, flere følelser, flere sanseindtryk. Du skal ikke tage stilling til noget, 
ikke gøre noget, bare sid og observer. 

• Bare sid her. Vær den, du allerede er. Ikke mere. Ikke mindre. 
• Registrer de tanker, følelser, sanseindtryk, der dukker op. 
• Accepter dem. 
• Slip dem igen. Og igen … 
•  Når uret ringer, slukker du det og afslutter meditationen ved at gentage det 

rensende åndedræt fem gange. Vær til stede, vågen, rolig. Lov dig selv, at du 
vil fortsætte med at være mindful, når du om lidt rejser dig. At du vil være i 
livet med fuld bevidsthed og tilstedeværelse. Vågen, stærk, fokuseret.
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Du får her en samling meget personlige beretninger fra nogle mennesker, der alle har 
gennemgået vores ledelsesudviklingskursus mindful leadership®. Nogle af dem mar-
kedsfører vores kursus ret tydeligt, hvilket vi selvfølgelig er stolte af, men i alle beret-
ningerne er det personlige og ærlige historier om, hvad disse mennesker har fået ud af 
deres første møde med mindfulness, hvordan de arbejder med det og i det hele taget, 
hvad mindfulness er for en størrelse for dem. Hver især. 

Mindfulness som ledelsesmæssig formåen  
”Mindfulness er for mig en slags personlig mental kapacitet, der gør det 
muligt for mig at rumme de frustrationer og følelser, som både jeg selv 
og mine medarbejdere oplever i hverdagen i mødet med organisatorisk 
usikkerhed og organisatoriske forandringer. Denne mentale kapacitet 
gør det muligt at udholde usikkerheden og være mere til stede i nuet 
midt i forandringer på en sådan måde, at jeg både bevarer tænkeevnen og 
kan være kreativ under forandringspresset. Det er ikke altid lige let, og 
jeg øver mig til stadighed.

Jeg opfatter derfor mindfulness som en særlig ledelsesmæssig formåen 
baseret på ikke-viden, ikke-træffen-beslutninger, ikke-handlen, ikke-
have-kontrol-over, og som man kan betegne som en slags formåen til at 
stå over for usikkerhedsmomenter. Den mentale kapacitet er ofte skjult 
eller usynlig. For mig står det at være mindful som en særlig menneskelig 
kapacitet til at rumme usikkerhed i form af en kapacitet til at leve med og 
tolerere flertydighed og paradokser og være tilfreds med halv viden, til at 
tolerere angst og frygt og forblive i en tilstand af usikkerhed for også at 
tillade fremkomsten af nye tanker og forestillinger. At være mindful står 
for mig som den personlige kapacitet til at deltage på en ikke-forsvars-
mæssig måde i eksempelvis forandringsprocesser uden at blive overvæl-
det af det stadigt nærværende pres mod blot at reagere og handle på et alt 
for ufuldstændigt grundlag.

Tålmod i en handlingsorienteret kultur  
For mig betyder princippet om tålmod en stadig udfordring. Jeg befinder 
mig i en meget handlingsorienteret organisation, hvor jeg er opvokset 
med at ”det rigtige” er at have et konstant handleberedskab og hele tiden 
tage højde for worst case-scenarier. At udvise tålmod i en mindful kon-

PERSONLIGE 
BERETNINGER OM 
MINDFULNESS
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tekst betyder at være til stede i nuet og håndtere kompleksitet og foran-
dringer uden nødvendigvis at skulle handle næsten instinktivt eller på 
baggrund af fastsatte overvejelsesskabeloner. Kapaciteten betyder, at jeg 
føler mig mere nærværende og afbalanceret, selv om jeg er under stort 
psykisk pres fra forandringer. Det har hjulpet mig til ikke per refleks at 
reagere ofte uhensigtsmæssigt og følelsesmæssigt i forhold til medarbej-
dere og eller mig selv. Princippet om tålmod synes jeg også har god sam-
menhængskraft til diskussionerne om nødvendigheden af den følelses-
mæssige intelligens med dens begreber om impulskontrol og selvkontrol.

Meditation – et middel til overskud  
Meditation giver mig et ekstra overskud i hverdagen, som jeg ikke på 
samme måde har kunnet finde gennem fysisk træning. Et kvarters daglig 
meditation, morgen eller aften eller nogle gange begge, gør, at jeg kan 
klare mig igennem perioder med stor fysisk og psykisk belastning. Det 
giver mig tid til at registrere, hvad der sker i og omkring mig i en ofte 
meget hektisk hverdag. Hvor jeg tidligere svor til hård fysisk træning 
som middel til at opnå et fysisk og psykisk overskud, har jeg nu fundet 
et endnu mere effektivt middel til ekstraordinært overskud i hverdagen.”

– Henrik Tams Gildberg, major i hæren 

Erkendelsesrejsen  
”Mindfulness har været en rejse for mig – en rejse til erkendelse. En er-
kendelse af, hvad mine grundantagelser egentlig er, og hvordan de kan 
begrænse mig. Tidligere var jeg god til at sætte mig selv i bås og handle 
ud fra det. Nu er jeg sluppet fri af det og dømmer og begrænser ikke mig 
selv længere.

Grundværdier og karriereræs  
Mindfulness er et effektivt middel til at kigge ind i mig selv. ’Hvem er 
jeg, og hvorfor er jeg, som jeg er?’ Jeg er blevet opmærksom på mine 
grundantagelser, og hvor de stammer fra. Lige fra folkeskoletiden har jeg 
oplevet at blive pacet fremad mod næste uddannelse, næste mål. Hele 
tiden kravle længere op ad stigen. Ellers var jeg ikke god nok. At blive 
syg var ikke acceptabelt, og det var nærmest et krav, at jeg stilede efter at 
komme videre med min karriere. Ubevidst begyndte jeg selv at se ned 

på folk, der ikke fulgte samme vej som jeg. Mindfulnesskurset har fået 
mig til at indse, hvordan disse grundværdier har styret og begrænset mig 
igennem mit liv.

Af lyst eller pligt  
Efter at jeg har opnået denne erkendelse, står jeg over for et valg. Enten at 
lade grundantagelserne styre mine beslutninger eller ej. Jeg er blevet be-
vidst om, at det er okay at vælge fra. Jeg har for eksempel aldrig før rigtig 
brudt mig om at have lederrollen. ’Hvorfor skulle de dog høre på mig?’ 
tænkte jeg. Den erkendelse, jeg har opnået gennem mindfulness, har gi-
vet mig større selvtillid og bevidsthed om, hvad jeg egentlig har lyst til. 
Er det prestigen, det faglige eller medarbejderansvaret? Det har ført til 
konkrete overvejelser omkring min stilling i fremtiden, og hvordan den 
eventuelt skal omdefineres til at matche mine ønsker. I dag er jeg leder, 
fordi jeg har lyst til det, og ikke fordi det forventes af mig. Nu banker jeg 
i bordet og står mere ved mig selv. Denne gang har jeg selv valgt båsen og 
er GLAD for den. Det i sig selv er enormt motiverende.

Et step dybere  
For mig har mindfulness også været en storslået mulighed for at møde 
andre mennesker, som jeg ellers ikke ville møde i min dagligdag. At se 
verden med deres briller og følge deres udvikling skridt for skridt har væ-
ret enormt spændende. På mindful leadership® er faste roller fuldstæn-
dig uinteressante. Det handler om tungere ting end overfladiske infor-
mationer. Man går et step dybere end normalt og lærer derfor hinanden 
rigtig godt at kende fra start. Det har været en fornøjelse at se folk flytte 
sig så meget. Lige så fornøjeligt, som når jeg oplever mine egne medar-
bejdere flytte sig.”

– Alice Ohmeyer, økonomi- og administrationschef,  
Middelfart Sparekasse

At være til stede  
”Jeg definerer mindfulness som bevidst at kære om her og nu på en åben, 
accepterende og fordomsfri måde. For mig er mindfulness blevet en ka-
talysator for min udvikling på en lang række områder. Personligt, i mit 
ledelsesvirke, i min rådgivning, i min måde at se partnerskaber på, i coa-
ching, i mit forhold til mennesker, i familielivet, i forhold til glæder og 
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kriser og i enhver oplevelse. Jeg praktiserer mindfulness dagligt, ved at 
jeg prøver at være mindful i hvert øjeblik, og tager enhver situation som 
en mulighed for at øve mindfulness. Det hjælper mig at meditere dagligt, 
at øve musik på en meget disciplineret måde – og at danse tango.

Mindfulness-principperne, som jeg bruger dem  
Det er vigtigt at møde livet på ny med barnets øjne og samtidig kunne 
betragte processen, som om jeg var min egen ’meta-kognitive parakit’ 
på skulderen af barnet. Jeg skubber mig og andre bevidst ind i den til-
stand igennem leg eller humor. Fordelen er, at de blinde vinkler, som jeg 
efterhånden har udviklet, fordi ’jeg på forhånd vidste, hvordan det ville 
blive’, belyses. Det overrasker mig gang på gang, at min ’viden’ blot var 
fordomme. Det er svært at efterleve hele tiden på grund af erfaringsin-
tensiveringen. Det er derfor, det er vigtigt at bevare beginner’s mind.

Der er ikke absolutte oplevelser eller kræfter – der findes kun relative 
afstande til andre og kræfter mellem andre og mig. Ved at bruger princip-
perne om aversion og tiltrækning og være opmærksom på spændings-
feltet mellem mennesker forstår jeg mig selv bedre og kan kalibrere min 
respons og være mere objektiv. Det hjælper mig også til at kunne forstå 
gruppedynamik og teamplay i virksomheder og i private sammenhænge. 
Frihed for mig er den sande uafhængighed af mine egne tiltrækninger og 
aversioner. Jeg mærker friheden i dagligdagen, ved at jeg udlever mit liv 
med fuld lyst og tilstedeværelse og tager hver glæde og lussing som en 
berigende del af det.

Min utålmodighed er et vigtigt signal om, at der er noget, jeg skal 
holde ved eller være særligt opmærksom på. At øve princippet tålmod 
er som at gå til sindsgymnastik, hvor jeg søger grænsen af mit stræk og 
udvider det lidt, selv om det gør lidt ondt. Det er svært at holde, når der 
også er utålmodige rammer eller krisesituationer, og det er der, at jeg skal 
passe på med ikke at tage den nemme vej, med mindre det er den rigtige.

I ledelse af forandring skal man i dybden acceptere det sted, hvor man 
i virkelighed står. Ens startbetingelser. Der er for mange virksomheder og 
grupper, som lever i deres fortid eller deres indbildte selvbillede. Og så 
undrer de sig bagefter over, at udviklingsplanen ikke fungerede! Accept 
er et princip, jeg er glad for i forhold til min selvdefinition. Det er svært, 
men meget befriende, at acceptere den, man er, og hvordan man ser ud, 
på godt og ondt. Det er det, der kan være svært: at vågne op, at opgive 

kontrollen. Men det er der, at jeg genvinder kontrol, fordi jeg bedre kan 
afgrænse, hvor lidt jeg i virkeligheden kan kontrollere.

At sumpe over det, der er tabt, er selvforstærkende og kan drage en 
ned. Det er svært at lade gå, når man kærer om det, man havde. Det kan 
jeg kun gøre ved at kære mere om det, der er og nok kommer. Letting 
go er et princip, der for mig befrier mentale ressourcer til at fokusere på 
nuet og til at være opmærksom på muligheder, når de opstår. Letting go er 
en betingelse for positivitet, men har også brug for positivitet. Jeg finder 
letheden ved at grine af mig selv og fortælle andre om det som en daglig 
gymnastik.

Meditation er disciplin  
Jeg mediterer, fordi regelmæssig disciplin virker for mig, og jeg erfarer 
hver gang, at mit fokus fordybes. Til en begynder: 15 minutter hver dag, 
på samme tidspunkt. Når du efter nogle uger er ved at give op for tredje 
gang, så prøv lige igen, og du er ved at blive afhængig! Jeg bruger musik 
og dans som meditation, især øvelser og skalaer, eller fokus på tone og 
åndedræt.

Jeg har lært, at den gode disciplin sagtens kan være blid og venlig; men 
skal være konsekvent. Og når jeg forventer mindst, kommer der mest, 
helt uventet: Det er regelmæssigheden, der betaler sig.”

– Juan Farré, administrerende Direktør,Cortexia 

Fra sorg til livsglæde  
”Mindfulness har ændret mit liv fuldstændig. Jeg har fundet glæden igen 
efter min mands død, og jeg er blevet forelsket i livet igen. Det har været 
en stærk og vidunderlig oplevelse.

Værktøj til et nyt liv  
Jeg mistede min mand for 15 måneder siden og havde brug for at komme 
videre i mit liv. Det var som at stå ved en korsvej. Jeg havde været vant til 
at leve med den samme person i mange år – nu var det tid til at finde en ny 
identitet og en ny måde at leve livet på. Jeg hørte, hvordan mindfulness 
havde hjulpet andre til at finde glæde i de små og store ting i livet. Så jeg 
gjorde det til mit hovedprojekt og satte al min kraft og vilje i det. Det er 
helt utroligt, hvad der er sket på kursets 8 uger.
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Træd tre skridt tilbage  
”Mindful leadership® er det mest intense og autentiske kursus, jeg har 
været på. Der er dybde og nerve i det, og det er en utrolig stærk oplevelse 
at se, hvor meget det rykker ved folk.

Lagene skrælles af  
Jeg gik i gang med mindfulness ud fra et ønske om at blive mere nærvæ-
rende i mit daglige virke. Filosofien om 100 procent nærvær fascinerede 
mig. Det at være lige dér, lige nu. Det er fantastisk tænkning. Selv om jeg 
indrømmer, at det kan være svært at nå de 100 procent i dagligdagen. På 
kurset bliver lagene skrællet af. Det er ligegyldigt, hvem du er, og hvilken 
rolle du har. Det er en meget personligt udviklende proces, meget intens. 
Kurset i sig selv er nærværende og unikt. Du beskæftiger dig meget med 
din egen person, og gruppen er med til at give det hele større autenticitet. 
Det er en stor oplevelse at se, hvordan mindfulness kan betyde en radikal 
ændring af andres liv og indstilling. For nogle er det en afgørende rejse.

Voldsomme bjerge forude  
Bevidstheden om mindfulness er der, og jeg kan bruge den i mit arbejde. 
Især lige nu, hvor jeg har nogle voldsomme bjerge foran mig. Her kan 
mindfulness hjælpe til at skabe ro og overblik og ikke mindst skalere tin-
gene i den rigtige størrelse. Jeg har blandt andet brugt mindfulness et par 
gange, når jeg har siddet i tunge forhandlinger. Hvor jeg før kunne være 
styret af fordomme og følelser, er jeg her gået ind til møderne med en 
åben attitude. Jeg har lært at træde tre skridt tilbage, tage afstand og kon-
trollere mine reaktioner.

Mindfulness mod stress  
Jeg er ikke i tvivl om, at mindfulness kan gøre en forskel i forhold til 
stress og overskud i hverdagen. Du opnår en bevidsthed om, at der kun 
er ét nu, og at du hverken kan gøre til eller fra. Du kan kun gøre det, du 
kan – og det er okay. En af mine bekendte har været ramt af stress. For 
hende var mindfulness det eneste, der gjorde, at hun kunne holde det ud. 
Det er et stærkt middel. Men der er forskel på, hvor godt man tager imod 
det. Meditation ligger ikke normalt til mig, og det var da også det mest 
grænseoverskridende i starten, selv om det hurtigt blev en naturlig del af 
kurset. Efterfølgende har en knæoperation og alt for få timers søvn dog 
gjort det svært for mig at fastholde den daglige praksis. Jeg er nok en af 

Skrot bekymringerne  
På kurset lærte jeg, at det ene og alene er min egen pligt at sørge for at 
have det godt. At jeg skal give mig selv lov til at være glad. Og at jeg ikke 
skal acceptere at have det skidt. Mindfulness har hjulpet mig til at skrotte 
bekymringerne. Der er så få af dem, der alligevel går i opfyldelse, så hvor-
for bruge tid og energi på dem? Tidligere var jeg hele tiden på vej til eller 
fra – på vej et sted hen. Nu er jeg meget mere til stede; jeg er i nuet. Til 
møder sidder jeg ikke og tænker over, hvad jeg skal sige, når det bliver 
min tur, eller hvad jeg skal i morgen. Jeg slår ørerne ud og lytter.  Og min 
oplevelse er, at dialogen bliver langt bedre af det.

Udstråling, der smitter  
Folk omkring mig oplever en helt ny Bente. Da jeg startede på kurset, 
ankom jeg i mørkt tøj, beklemt og lukket. Nu stråler jeg og sprudler af 
farver. Ifølge både kolleger og venner er jeg blevet en helt anden person. 
På den positive måde. Mindfulness har vist mig, hvor meget det betyder 
at være imødekommende og åben. Det påvirker både mig som person, 
men også mine omgivelser. Min adfærd smitter, og det får folk til selv at 
åbne op.

Vær glad for det, du har
Mindfulness får dig til at bruge din mavefornemmelse. Du mærker efter 
og er blevet bedre til at sige fra til det, du ikke har lyst til. Før kurset var 
jeg ofte vant til at sætte mine egne behov i baggrunden. Jeg var den flinke 
pige. Nu overvejer jeg bevidst, om jeg vil gå på kompromis eller ej. Og 
nu har jeg det godt med de beslutninger, jeg træffer. Jeg har for eksem-
pel valgt at gå på deltid for at få mere tid til familieliv og fritid. Tid til at 
drikke kaffe med min søn og snakke om dagligdags ting. Hvis du lægger 
mærke til, hvad du er glad for, kan det tages frem og bruges i svære tider. 
Hvad har været godt i dag? Skriv det ned og dyrk det. Kurset har lært mig 
at reflektere over mit liv og mine valg. Er der noget, jeg kan lave om på, så 
gør jeg det. Det er mig, der kører bussen nu. Jeg er chaufføren i mit eget 
liv.”    

– Bente Matthiesen, Senior Compensation & Benefit Manager,  
Global Human Resources, ALK-Abelló
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dem, der burde fortsætte noget længere, før det virker. Men til trods for 
det har jeg alligevel fået nogle brugbare værktøjer med i bagagen. Mødet 
med mindfulness har afgjort været en positiv oplevelse.” 

– Ole Steensberg Øgelund, administrerende direktør, Svendborg Vand 

Back to basics  
”Min opfattelse af mindfulness har rykket sig. Jeg startede ud med en for-
ventning om, at jeg bare skulle følge opskriften, og så ville den være i hus. 
Nu ved jeg, at det i langt højere grad handler om at bruge mindfulness nu, 
undervejs – og efter. Det er en løbende udvikling.

Som at se en film med sig selv
Mindfulness handler om at komme back to basics. Det modsatte af noget 
nyt. Selv om det i bølger bliver hypet op til at være noget nyt, er det rent 
faktisk det modsatte. Det er gået op for mig, at det i bund og grund bare 
handler om at leve sit liv ordentligt. Det er ganske enkelt, og du får en 
masse ting givet. Du bliver klar over, hvad du gør. Lidt ligesom at se en 
film med sig selv – og være med i den samtidig. Du bliver opmærksom på 
sceneskiftene og detaljerne. Før haltede jeg lidt efter filmen, men nu er 
der en bedre synkronisering. Jeg føler, at jeg er blevet en bedre mor, kol-
lega og samarbejdspartner.

Mindre følelsesmudder og mere kontrol
I det professionelle liv er mindfulness et meget anvendeligt værktøj; især 
ved ubehagelige situationer eller svære samtaler. Jeg har lært, at det ikke 
handler om mig som person, og at jeg derfor ikke skal kæmpe imod det. 
Udvekslinger bliver mindre følelsesmudrede, og der opstår ro og kvalitet. 
Jeg kan koncentrere mig om det, der er vigtigt, og inddrager alle facetter i 
mine overvejelser. Før havde jeg svært ved ikke at blande min egen angst 
og ubehag ind. Det er befriende at være opmærksom på sine reaktioner. 
Når du er nervøs, stiger pulsen, stemmen bliver skinger, og du begynder 
at ryste. For mig har mindfulness hjulpet mig til at tage kontrollen og 
sørge for, at tingene ikke løber af med mig. Det er enormt vigtigt i profes-
sionelle sammenhænge.

Let og spændstigt

Noget af det mest brugbare, jeg har lært af mindfulness, er, hvordan man 
kan betragte en situation let og spændstigt, for eksempel hvis man mø-
der modstand i et samarbejde og ikke kan forstå modpartens adfærd. Der 
kan man bruge megen energi og tid på at være irriteret og forsøge at pace 
en løsning frem. I stedet har jeg nu lært at betragte det let og spændstigt 
i bevidstheden uden at forkrampe det. Så løser det sig helt af sig selv, og 
man undgår uhensigtsmæssige konflikter. Mindfulness har vist mig 
kvaliteten af at være imødekommende over for andre. Jeg har fundet ba-
lancen i at være imødekommende uden at gå ud over egne grænser. Eller 
erkende det fuldt ud, når jeg ikke kan være det. Det er en vigtig indsigt i 
mange situationer.

Sikre et solidt fundament
Det har været fantastisk at se, hvilken komprimeret udvikling både jeg 

selv og de andre kursister har gennemgået under de tre moduler. Sum-
men af helheden har været langt større end enkeltdelene. Jeg har fået et 
redskab, som var enklere, end jeg havde regnet med, men langt mere 
grundigt. Mindfulness-teknikkerne kan tages op igen og igen og anven-
des på nye måder hele tiden. I sammenligning med mange andre kurser, 
så handler det ikke blot om at male dit hus i en ny farve, men at sikre, at 
fundamentet er solidt.”

– Christina Jespersen, konsulent, CJ Consult

Mindfulness modner 
”Mit mål med mindful leadership® var at lære mig selv bedre at kende og 
få en forståelse for mine indre tankemønstre. Jeg er nu kommet et skridt 
dybere, og min udvikling modnes stadig.

Styre den indre dialog  
Mindfulness handler om øget tilstedeværelse, øget opmærksomhed – og 
øget effektivitet. Mit ønske er at kunne styre mine tankeprocesser – den 
indre dialog. At få kontrol over den og finde ud af at komme om bag ved 
den. Hvorfor er de der, tankerne? Og hvordan påvirker de mig? De syv 
mindfulness-principper appellerer meget til mig, og de er jo indlysende 
rigtige. Jeg har nok i lang tid ubevidst arbejdet ud fra flere af dem, men ef-
ter at der er blevet sat ord på, kan jeg bruge dem aktivt. For eksempel tæn-
ker jeg i dag mere bevidst over behovet for anerkendelse og ikke-ambition.
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En tand dybere  
Der findes mange former for ledelseskurser. Oftest er de fagligt oriente-
rede eller har med struktur og problemløsning at gøre. Rent strukturelt 
er kursets opdeling i tre moduler over to måneder også optimalt. Man får 
lejlighed til at arbejde med værktøjerne derhjemme og bliver samtidig 
hele tiden holdt til ilden på de løbende moduler. Derudover er det et stort 
plus, at der bliver gjort så meget ud af meditationsdelen. Det har jeg ikke 
været ude for før. Det er en fantastisk oplevelse. Tanken om, hvad medi-
tation kan give mig på sigt, får det til at virke så rigtigt.

Den indre modning  
I dag bruger jeg mere mindfulness privat end professionelt. Det har med 
min egen personlige balance, velvære og tilfredshed at gøre. Det handler 
om spørgsmål som ”Hvorfor oplever jeg et behov for anerkendelse her?”, 

”Hvorfor er balancen, som den er?”, ”Hvad vil jeg med mit liv?” Jeg er 
endnu ikke nået til fuld afklaring, desværre, men jeg er blevet meget mere 
bevidst om mine tanker. Der er nogle ting, som skal bundfælde sig, før de 
virker. Jeg arbejder med det og tror, det udvikles med tiden. Mindfulness 
har ført mig gennem mange personlige udviklingstiltag, som først skal 
modnes indeni, før jeg kan bruge dem udadtil. Denne modning er i gang. 
Mine tankeprocesser er anderledes, og jeg bruger næsten dagligt et eller 
flere af principperne bevidst.

Selvindsigten som værktøj  
Mindfulness er indtil videre stadig en personlig ting for mig. Men det kan 
ikke undgås, at det påvirker min omgang med medarbejderne også – selv 
om de måske ikke har bemærket det. Den selvindsigt, jeg har opnået, vil 
altid smitte af på min måde at agere på. Den kan i professionelle sam-
menhænge overføres til situationer, hvor der er brug for menneskelig 
empati, samarbejde, konflikthåndtering og problemløsning. Jeg har fået 
gode værktøjer til at forstå, hvorfor andre befinder sig dér, hvor de er, og 
hvorfor vi står her nu. Kurset har hjulpet mig til at kunne stille andre 
spørgsmål end tidligere. Men det kræver træning og troen på, at man når 
dertil. Hvis man vælger at gå ind i mindfulness, skal man gøre det 100 
procent og give det en chance. Det kommer ikke af sig selv.”

– Jørgen Brodersen, Team Leader, Novo Nordisk

“Where are you, Dan?”
“Here.”

“What time is it?”
“Now.”

“What are you?”
“This moment.”

– Peaceful Warrior, instr. Victor Salva, 2007
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At producere en bog er langt mere en teamindsats, end hvad man kunne 
tro ud fra myten om den ensomme forfatter på loftskammeret. Først er 
der ganske vist tiden i alenehed, mens tankerne tager form, og det er for 
tidligt og for sart at inddrage nogen. Men senere kommer andre til med 
ideer, farver, billeder, layout, form, og pludseligt er det et fælles projekt.

Tak til Torben G. Skjoldborgs team på Politiken, som jeg endnu en gang 
har haft fornøjelsen af at arbejde med. Torbens sikre øje og helt usenti-
mentale måde at guide og kvalificere projektet på undervejs er helt ene-
stående. Bjarne Stæhrs billeder, der kommer fra et dybt, oprigtigt og me-
get, meget kærligt sted. Kenneth Schultzs sans for at fange min mening 
og udtrykke den i farver og form. Og Gudrun Kragelunds blik for ræk-
kefølge og opdeling.

Tak til hjerneforsker Peter Vestergaard både for hans bidrag til bogen og 
ikke mindst for den energi, han dedikerer til at fremme forståelsen af, 
hvad der sker i vores hjerner, når vi mediterer. 

Tak til alle de mænd og kvinder, der har haft modet og lysten til sammen 
med os at undersøge sindets potentiale i en professionel kontekst – og 
været villige til at fortælle om det. Det er jeres erfaringer, der giver sub-
stans i et emne, der ellers nemt kan blive flygtigt og ukonkret.

Tak til de mange læsere, der skriver og fortæller, hvad mindfulness har 
betydet for dem. Deres rørende, stærke og opløftende beretninger er mig 
en stadig kilde til inspiration.

Tak til Stinne Knudsen og Caroline Thorn Clausen for at rydde vejen. 

Tak til Morten Voss – fordi alt andet er utænkeligt.

– Charlotte Mandrup, København, juni, 2010

TAK
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